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रीसोमानन्दनाथप्रभ्रतिगरुवरादि्ठसन्नीतिमागो 
खण्ध्वा यत्रैव सम्यक्पटिमनि घटनामीश्वरादैतवादः। 

कदमीरेभ्यः व्रसृत्य प्रकरटपरिमलो रजजयन्स्वैदेदान् 
देशोऽन्यसिन्नदष्टो धुखणविसरवत्सर्वबन््यत्वमाप ॥ १॥ 

तरत तरसा संसारान्धि विधत्त परे पठे 
पद्मधिचल नित्यारोकय्रमोदसुनि्भरे । 

विशत शिवादिष्टद्वितावबोधसुधारसं 
प्रसभविरुसत्सवुक्ट्यान्तःसमुत्छवदाथिनम् ॥ २॥ 



॥ 4 

ॐ 

कादमीर-सस्छतप्रन्थावलिः । 

` अन्थाङ्कः ५२ 

श्रीतत्रालोकः । 
श्ीमन्महामेशवराचार्यवय-भीमदमिनवगुप्तविरचितः । 
श्रीमनहामादेश्वराचाय-श्रीजयरथङ्कतविवेकाख्यटीकोपेतः । 
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्रीत्रालोके 
ध्रीमन्महामाहेभवराचायोभिनवगु प्तषिरथिते 

श्रीज्यरथङ्ूतविषेकास्यटीकोपेते 

षाडरमाङ्किकम् । 
॥ 

प्रणमामि निसिरपाशप्रवाहसंमेदमेदबलभद्रम् । 
बरमद्रं ्राणाश्वप्रचारचातुयेपर्णबलम् ॥ 

इदानीं समयदीक्षानन्तरं भाविनीं पुत्रक- 
दीक्षां निरूपयितुं दितीयार्धेन प्रतिजानीते 
अथ पुत्रकत्वसिद्य | 
निरूप्यते रिवनिरूपितोऽत्र विधिः । 
तमेवाह 

यदा तु समयस्थस्य 
पुत्रकत्ये नियोजनम् । 

गुर्त्वे साधकत्वे वा 
कतुमिच्छति देशिकः ॥ १॥ 



र् शरीतत्रारीके । 

तदाधिवासं कृत्वाह्कि 
दितीये मण्डर ङ्िखित् । 

साखदायिकयागेऽथ 
तथान्यत्र यथोदितम् ॥ २॥ ` 

सामुदायिकमेव यागं निरूपयति 
षडष्टतद्धि गुणित 

चतुर्विंशतिसंख्यया 
चक्रपञ्चकमाख्यातं 

शाखे श्रीपूर्वसंज्ञिते ॥ २॥ 
हात्रित्तद्विगुणितं 

श्रीमत्रैरिरसे मते । 
असंख्यचक्रसबन्धः 

श्रीसिद्ादो निरूपितः ॥ ४॥ 
अत्र चोभयत्रापि त्रिशरुखान्जमेव मण्डल- 

मुचितमित्याह 
तस्ादयथातथा यागं 

यावश्चक्रेण संमितम् । 



९ शो०.] पोडदामाहिकम् । 

पूजयेदेन तेनात्र 
त्रिद्यूलत्रयमारिखेत् ॥ ५ ॥ 

त्रिशूरत्रितये देवी- 
ब्रयं पयायनव्रत्तितः । 

मध्यसव्यान्यभेदेन 
पूर्णं संपूजितं भवेत् ॥ ६॥ 

वतैना मण्डटस्यामे 
संक्षेपादुषदेक्ष्यते । 

आङिख्य मण्डठं गन्ध- 
वख्रेणेवास्य माजनम् ॥ ७॥ 

कृत्वा स्नातो गुरुः प्राग्व- ` 
न्मण्डरमेऽत देवताः । 

बाह्यगाः पूजयेद्रार- 
देर च दारदेवताः ॥ ८ ॥ 

मण्डस्य पुरोभागे 
तदैशानदिद्ाः ऋमात् । ` 



¢ भ्रीतत्रालोके 

आभेय्यन्तं गणेशादीन् 
्ेत्रपान्तान्प्रपुजयेत् ॥ ९॥ 

गणपतिगुरूपरमाख्याः 
परमेष्ठ पू्वसिद्धवाकृक्ेत्रपतिः । 

इति सप्तकमाख्यातं 
गुरुपङ्किविधो प्रपूज्यमसहृरुभिः 

तत आज्ञां ग्रहीता तु 
पुष्पधुपादिपूजितम् । 

पूज्यमाधारदाक्तयादि 
शूटमूटास्प्रभयटम् ॥ ११॥ 

हिवान्तं सितपद्मान्ते 
त्रिशुखानां त्रये कमात् । 

पर्यायदृत्तित इति कमेण । अय इति एक- 
त्रिंशाहिके । बाह्यगा देवता इति बाह्यपरिवारः। 
पूवेसिद्ध इति एतदशेनावतारक आयो वि- 
च्छिन्नसंतानः, यस्तु अद्यतनः प्रतिनियतघ्र- 
करान्तदाख्ननिष्ठो विशिष्टो य॒रुकमः, स न बाह्य. 
पूजायां प्रज्य इत्यनेन कटाक्षितम्, यद्वा वि- 



१५ छो 1] षोडशमाहिकम् । ५ । 

रिष्टायामेव युरूपङ्को पूज्यायामेतदादीतरमपि 
प्रपूज्यमिति । वागिति वागीश्वरी ॥ 

अत्रेव यणपरधानभावेन सभेरवस्य देवीत्रय- 
स्यावस्थितिं दरेयितुमाह 

मध्यशुटे मध्यगः स्या- 
त्सद्धावः परया सह ॥ १२॥ 

वामे चापरया साकं 
नवात्मा दक्षगं परम् । 

त्रिराटे दक्षिणे मधभ्य- 
श्ृद्गस्थो रतिरोखरः ॥ १३ ॥ 

स्यात्परापरया साकं 
दक्षे भेरवसत्परे । 

वामे त्रिञ्चूठे मध्यस्थो 
नवात्मापरया सह ॥ १४ ॥ 

स्यात्परे परया साकं 
वामारे संश्च भेरवः। 

` वाम इति मध्यापेक्षया। परमिति अन्यदव- 
शिष्टं रतिशोखरपरापरलक्षणम् । दक्षिण इति 



& श्रीतत्राोके । 

साधकापेक्षया । दक्ष इति तत्रैव, अथोदवशि- 
छायामरायाम् । बामं इति साधकापेक्षयेव । पर 
इति अन्यसिन्नवरिष्टे वामारे । संश्च भैरव इति 
सद्धावभेरवश्वेतयथः। चः प्रवपेक्षया । येषां पुनः 

(खात्परे परया साकं वामारे संश मेरबः 

इद्धं नास्ति, तैः पूवेतो दक्षे भैरवसत्पर इत्येव 
योज्यम् । 

(सयात्परापरया साकं वामारे रतिशेखरः ॥' 

इयेवं तु गताथत्वादुपेक्ष्यमेव । एवं मध्यशरुके 
परायाः प्राधान्यं, दक्षिणे परापरायाः, वामे 
चापरायाः, इतरदेवीद्रयं पुनरङ्गतया स्त्र 
पाश्वेयोरित्युक्तं स्यात् । एवमपि परादेव्या एव 
त्रिशुरत्रयेऽपि साक्षादवस्थानमन्ययोः पुनः 
श्छिष्टतया न तथा-इत्यन्यवेलक्षण्येन भ्राधा- 
न्यात् तस्या एव सर्वगतत्वम् ॥ 

अत एवाह 

इत्थं सवेगतत्वे श्री- | 
परदेव्या; सिते सति ॥१९॥ 



१९ शो० ] षोडशमाहिकम् । ७ 

यागो भवेस्सुसंपूणै- 
स्दधिष्ठानमात्रतः । 

एकशुटेऽप्यतो यागे 
चिन्तयेत्तदधिष्ठितम् ॥ १६॥ 

अविधिज्ञो विधानज्ञ 
इयेवं त्रीरिकोदितम् । 

ततो मध्ये तथा दक्षे 
वामे श्रद्धे च सवतः ॥ १७॥ 

रोकपारखाख्चपयन्त- 
मेकात्त्वेन पूजयेत् । 

परत्वेन च सवासां 
देवतानां प्रपूजयेत् ॥ १८ ॥ 

श्रीमन्तं मातसद्धाव- 
-भदरारकमनामयम् । 

ततोऽपि भोगयागेन 
वियाङ्गं भेरवाष्टकम् ॥ १९ ॥ 



८ श्रीतत्रारोके । 

यामटं चक्रदेवीश्च 
सखस्थाने पूजयेद्रहिः । 

टोकपाखानखयुता- 
न्गन्धपुष्पासवादिमिः॥ २० ॥ 

पूजयेत्परया भक्तया 
वित्तराल्यविवजितः 

ततः कुम्भाखकलङरी- 
मण्डटस्थानरात्मनाम् ॥२१॥ 

पञ्चानामनुसन्धान 
कुयाददयभावनात् । 

ये तु तामद्यन्यापं 
न विन्दन्ति रिवात्मिकाम् ॥२२॥ 

मन्रनाडीप्रयोगेण 
ते विश्न्यदये पथि । 

सुसंपूणे इति प्ररणप्रधानत्वात् अस्याः। अत 
इति तदधिष्ठानमात्रेणैव यागस्य पूणतापत्तेः । 
त्रीरिकामन्थश्च बहुशो व्याख्यातचरः। खस्थान 



२६ छो०] षोडरामादहिकम् ) ९ 

इति अभ्रीरादिरूपे । तत इति मण्डलप्ूजान- 
न्तरम् । अद्वयभावनादिति अहमेव सर्वत्रावः 
स्थित इयेवंरूपात्। न विन्दन्ति इदयेवमद्रयप. 
रामशांयुद्यात् ॥ 

तमेव मन्रनाडीप्रयोगमाह 

सखदक्षिणेन निःखत्य । 
मण्डरस्थस्य वामतः ॥ २३ ॥ 

 प्रविरृयान्येन निःसृ 
कुम्भस्थे ककंरीगते । 

वह्विस्थे च क्रमेणेत्थं 
यावत्स्वस्मिन्स्रवामतः ॥२५॥ 

मूखानुसन्धानबरखा- ` 
तप्राणतन्तूम्भने सति । 

इत्थमेक्यस्फुरत्तात्मा ह 
न्या्िसंवित्प्रकाराते ॥ २५॥: 

ततो विशेषपूजां च 
कुयाददयभाविताम् । 



9 श्रीतत्रारोके । 

. अन्येनेति दक्षिणेन । इत्थमिति उक्तेन द- 
क्षिणवामाभ्यां निगमनप्रवेदालक्षणेन भकारेणे- 
ल्यः । खवामत इति अथासपरविरोत् । प्राणत 
न्तुम्भने सतीति खात्ममण्डखादीनां परस्परस्य 
प्राणसंमीखना(या)मिलयथः, अन्यथा हि कथमे 
क्यस्फुरत्तात्मायं प्रयोगः सिद्धयेदियथंः ॥ 

नन्वत्रापि अद्यभावेन कोऽथ इत्याराङ्याह 
 यच्छिवाद्यपीयूष- 

संसिक्तं परमं हि तत् ॥ २६॥ 
तेनार्ध॑पुष्पगन्धादे- 

रासवस्य पशोरथ । 
या रिवादयतादृष्टि 

सा युधिः परमीकृतिः ॥२७॥ 
नतु अधपुष्पादेः पूजायामुपयोगादस्तु नामव 

परमीकरतिः, पदोः पुनरनया कोऽथ इत्याशङ्कां 
गर्भी मण्डलात्मेक्यानुसन्धानानन्तर्येणो 
दिष्टं निवेद्ानां पशूनां विस्तारमभिषातुमाह 

निवेदयेद्धिभोरम 
जीवान्धातृंस्तदुत्थितान् । 



१० °] षोडशमाहिकम् । ११ 
॥। 

सिद्धानसिदान्व्यामिश्रा- ` 
न्यद्दा किचिचराचरम् ॥२८॥ 

, जीवन्तीति जीवाः पावः । सिद्धानिति प- 
कान् । न केवरं पश्वादि चरमेवात्र निवेयं, था- 
वदचरमपीलयाह यद्वा किचिचराचरमिति ॥ २८॥ 

जीवानिति बहूवचनाक्षिपं पशुबहूतवम- 
भिधत्त ^ = 

दष्टभोक्षितसंद्रष- 
प्राटन्धोपात्तयोजितः । 

निवापितो वीरपञ्चः 

सोऽष्टधोत्तरतोत्तमः ॥ २९॥ 
यथोत्तरं न दातम्य- 

मयोग्येभ्यः कदाचन । 

दिवोपयुक्तं हि हवि- 
नं सर्वो भोक्तमहेति ॥ ३० ॥ 

उत्तरतोत्तम इति यथोत्तरमुत्छृष्ट इत्यथः ३० 



४२ श्रीतत्राखोके । 

ननु किमेवमस्य हविषो माहात्म्यं यस्सर्वो 
न भोक्तुमहेतीद्युक्तमित्याश गाह 

यस्तु दीक्षाविदहीनोऽपि 
शिवेच्छाविधिचोदितः 

 भक्तयाश्चाति स संपूणेः 
समयी स्यास्सुभावितः ॥२१॥ 

 भक्तयाराने हेतुः शिवेच्छाविधिचोदित इति। 
यदुक्तं 

(तसैव तु प्रसादेन भक्तिरुत्पद्यते चृणाम् ।' 

इति । अत एव सखोस्यादिना भुक्ते परलयवायो 
भवेदिति भावः ॥ ३१ ॥ 

पतदेव यथोदेदां पश्चष्टकं रक्षयति 

दष्टोऽवरोकितश्चेव 
किरणेद्धरगपणात् । 

प्रोक्ितः केवट ्यधे- 
पात्रविपुडिरुक्षितः ॥ २२॥ 

. संद्रष्टा दर्दितारोष- - 
. ` सम्यक्पूजितमण्डटः । 



३६ छो 1 षोडश्चमाहिकम् । १३ 

प्रारब्ध उक्तत्रितय- 
संस्छृतः सोऽपि धूनयेत् ॥३३॥ 

कम्पेत प्रसखवेत्सब्धः 
प्रटीनो वा यथोत्तरम् । 

उपात्तो यागसान्निध्ये 
रामितः शखमारुतेः ॥ २५॥ 

योजितः कारणलयाग- 
मेण रिवयोजनात् । 

निवापितः कताभ्यास- 
गुरप्राणमनोपंणात् ॥ ३५ ॥ 

दृक्षिणेनाभिना सोम्य- 
कटाजाख्विखपनात् । 

केवलमिति अवलरोकनपरिहारेण । उक्ततरि- 
तयसंस्करत इति अवखोकनप्रोक्षणमण्डङदशन- 
लक्षणेन उक्तेन त्रितयेन संस्कृतः कृतसंस्कार 
इत्यर्थः । यथोत्तरमिलवरोकने धूननं, घोक्षणे 
कम्पनं, मण्डलदरोने भरखलवणं, यद्वा निशेष्ठ 
स्तरतमभावेन गङितनिखिलेन्द्रियश्ृत्तिश्च भवे 



१४ श्रीतत्रारोके । 

दिलर्थः। शाख्मारुतेरिलत्र वेगव्खभरतिपाद- 
नार्थं मारुतेन निरूपणम् । आत्मनश्च दक्षिणेन 
भ्राणाभिना सोम्यस्यापानात्मनः पादावस्य क- 
लाजाङस्य विखापनमवङम्ब्य प्राणमनोजयादो 
कृताभ्यासेन गुरुणा प्राणमनसोरपणात् पाशच- 
वध्राणायेकीकारेणावस्थानान्निवेदितो यः पशुः, 
स निर्बीजकरणान्निरवापित उच्यत इत्यथः ॥ 

पतदेव प्रपथयति 
तथाह्यादो परं रूप- 

मेकीभावेन संश्रयेत् ॥ ३६॥ 
तस्मादाभेयचारेण 

उवारखामाखामुचाविरत् । 
परलोवामेन चन्द्रांशु 

जारं तापेन गारयेत् ॥३७॥ 
नाभिचक्रेऽथ विश्राम्ये- 

सपाणररिमिगणेः सह । 
परो भूता खशाक्तयात्र 

जीवं जीवेन वेष्टयेत् ॥ ३८ ॥ 



४३ शरोऽ ] पोडशमाहिकम् । १५ 

सखचिस्सूर्येण सताप्य 
द्रावयेत कटां काम् । 

ततो द्रतं कखाजार 
प्रापथ्येकखमातमनि ॥ २९॥ 

समस्ततच्वसपृण. 

माप्यायनविधायिनम् । 
उन्मूखयेत संरम्भा- 

त्कमबद्धमसुं रसात् ॥ ४० ॥ 
तत उन्मूटनोशेष्ठ- 

योगादहामं परिभ्रमन् । 
कुण्डल्यग्रतसंपृण- 

सखकप्राणप्रसेवकः ॥ ४१ ॥ 
वामावतेक्रमोपात्त- 

हृत्पद्मामृतकेसरः । 
हतकणिकारूदिखभा- 

दोजोधातुं विङापितम् ॥४२॥ 
ह्द्धसोमात्मकं सार- 

मीषट्टोहितपीतरम् । 



.१६ श्रीतत्रारोके । 

आदाय करिहस्ताथ- 
सदर प्राणविय्रहे ॥ ४२ ॥ 

निःखटय इटिति सखात्- 
 बाममार्गेण संविशेत् । 

अआप्याययन्षानास्य. 

चन्द्रचकरहदम्बुजे ॥ ५४ ॥ 

सितं तदेवताचक्र 
तेन सारेण तपंयेत् । 

इह तावदएत्मनि निग्रहादिसामथ्योन्यथानु- 
पपत्त्या पररूपतां संभिय वहिञ्वाखामुचा खद्- 
क्षिणेन निगल पशोवोमेन प्रविद्य तदपानच- 
न््रसंबन्धि करजालं खभ्राणामितापेन व्रावयि- 
त्वा तन्नाभिचक्र पव निखिलप्राणक्रोडीकारेण 
खावष्टम्भ एव तिष्ठन् खमदहिस्ना तजीवं खजी- 

वेन वेष्टयित्वा खयिदभितापेन तत्कलाजाटं 
विलाप्य संपूणैरूपतयाप्यायकारित्वादात्मनि ष- 
कतां शरापय्याद्रसंरम्भेण तदसुं कमैबन्धादु- 
दरष्टनकमेणोन्मूखयित्वा वामावर्तेन परिभ्रमन् 



४६ कछो०] पोडशमाहिकम् । १४ 

आसादितहत्पद्मामृतमयकार्णिकादेदरोऽत पव 
कन्दकुण्डलिन्यष्तापूरितखप्राणभख्र आचार्यो 
हृत्कणिकायामेव परोहं भजन्नीषष्छोहितषीत- 
लमत एव शुद्धसोमात्मकं खप्राणवदहधिना वि. 
लछापितमोजोधात॒रक्षणं सारं कटिर्कुशिता- 
कारकरिहस्ता्सददोन भाणेनाङ्ष्य शीघ्रमेव 
तदक्षिणेन निगल सखवामेन पविद्य खात्मान- 
माप्याययन्नेवमाहृतेन तेन सारेण हदम्बुज- 
स्थितं देवताचक्रं तपेयेत् तदेकसमरसं कुयौ- 
दिलं : ॥ 

न केवरमेवमोजोधातुमेवाहरेत् , यावदन्या- 
नपीदयाह 

अनेन विधिना सवा- 
त्रसरक्तादिकांस्तथा ॥ ७५ ॥ 

धातून्समाहरेत्संघ- 
कमादेकेकशोऽथवा । 

केवरं लथवाम्नन्दु- 
रविसंघटमध्यगम् ॥ ४६ ॥ 



१९ श्रीतत्रारोके । 

ज्योतीरूपमथ प्राण- 
दात्तयाख्यं जीवमाहरेत्। ` 

अश्रीन्दुरविसंघटहमध्यगमिति भाणापानोदा- 
नसंघहातमकहत्पद्म(मध्य)मध्यासीनमिदय्थंः ॥ 

नन्वेवमाहतेरेभिः किं कुयादिलयादाज्याह ` 
जीवं समरसीकुया- 

ॐ, (५ 

देवीचक्रेण भावनात् ॥ ४७ ॥ 
तदेव तपेणं मुख्यं | 

भोग्यभोक्रातसतेव सा। ` 
ननु किमेतत्समन्रकं कायं नवेत्यादा ङ्याह 

` अभिसंपुटछछाण- | 
्यश्रकारखत्मको महान्॥ ५८॥ 

पिण्डो रक्तादिसारोघ- 
` चारनाकषणादिषु । 

अनिः रेफः, फुटाणेः फकारः, त्यश्रमेकारः, 
कारो मकारः, एवं क्रम् । तदुक्तं 

“क्रोधो बहिपुटान्तसयङयभ्रकारविमेदिवः । 
सेयं रक्तादिसारोषक्षेणे श्चुरिका मता ॥' 

इतिः॥ [र 



५१ शो ] पोढशमाहिकम्। १९ 

नन्विदं कियता कारेन कियता वा जपेन 
सिच्यदिदयाशङ्याह 

इत्थं विश्रान्तियोगेन 
घटिकाधंक्रमे सति ॥ ५९॥ 

आव्रत्तिदतयोगेन 
पोनिवांपणं भवेत् । 

अत्र च प्राक्कोटावभ्यास उपादेय इत्याह 

कृत्वा कतिपयं कारं 
तत्राभ्यासमनन्यधीः ॥ ५० ॥ 

यथा चिन्तामण प्रोक्तं 
तेन करूपेण योगवित् । 

निःराङ्ः सिद्धिमाभोति 
गोप्यं तस्राणवस्स्फुटम्॥०१॥ 

चिन्तामणाविति तच्वाथेचिन्तामणो। तेनेति 
कृताभ्यासेन । निःशङ्क इति, यदुक्तं 
निःश सिदधिमायाति शङ्गा तेनात्र वजेयेत् । 
अलीककरुणाबुद्धिरवीरो हि विनश्यति ॥ 

इति । गोप्यमिति ोकविरुद्धतवात् ॥ ५१ ॥ 



३, ्रीहत्रारोके | 

, एतदेव परोक्षदीक्षायामप्यतिदिदति 
परोक्षेऽपि परावेवं 

विधिः स्याद्योजनं भ्रति । 
प्रवेशितो यागसमुवि | 

हतस्तत्रै्र साधितः ॥ ५२॥ 
चक्रजुष्टश्च तत्रैव 

स वीरपद्युश्च्यते । 
तत्रैवेति यागभुवि । जुष्ट उपभुक्तः ॥ 
ननु रणापणादौ व्यापादितोऽपि पशुयौ- 

गादौ निवेदनीयस्तत्कथमस्याष्टधात्वमेवोक्तमि- 
वाद्ङ्खयाह् 

यस्त्वन्यत्रापि निहतः 
सामस्त्येनांशतोऽपिवा ॥ ५२ ॥ 

देवाय विनिवेद्ेत 
सवै बाह्यपञ्युम॑तः। 

अत्रैव कमेण फट निर्दिङ्गति _ 
राज्यं लामोऽथ तल्यं 

 . श्विवे भक्तेस्तदात्मता ॥ ५०४॥ 



५७ शछोऽ ] षोडशमाहिकम् । १ 

शिवज्ञानं मच्ररोकं 
प्राप्तिस्तत्परिवारता । 

तत्सायुञ्यं पशोः साभ्या- 

दाह्यादेर्वीरधमंणः ॥ ५९ ॥ 
पुष्पादयोऽपि तद्टाभ- 

भागिनः रिवपूजया । 
खछाभ इति धरादेः । तत्परिवारतेति तत्ता. 

मीप्यम् । एवं बाद्यपशोः राञ्यं, इष्टस्य रखाभः, 
यावद्रीरपशोमेब्रसायुञ्यमिति ॥ 

नन्वेवं शिवपूजनया पशुपुष्पादेश्चराचरस्यापि 
कैसात्तह्छाभभागित्वं भवेदिल्याशङ्याह 

एकोपायेन देवेशो 
विश्वानुय्रहणादमकः ॥ ५६ ॥ 

यागेनेवानुग्रह्ति 
किं किं यन्न चराचरम् । 

अतश्च पशुवेदनादि हिंखं कर्मेति न संभा- 
वनीयमिदयाह 



५५५  श्रीतश्नारोके । 

तेनावीरोऽपि शङ्ादि- 
युक्तः कारुणिकोऽपिच ॥ ५७॥ 

न हिंसाबुदिमादध्या- 
 त्पद्युकमंणि जातुचित् । 

तेन पश्चादनुमहणेन हेतुना शङ्कादियोगा- 
दवीरः सविकल्पः कारुणिकोऽपिवा आचार्यो 
यागादौ पशुकमंणि कदाचिदपि न हिंसाबुद्धि. 
मादध्यात् नैवं संभावयेदियथः । नहि नाम 
विहितत्वादियं हिसेव स्यात् । यदाहुः 

(न्यत्रिषटोमीयर्दिसा हिसेव मवति 

इति । यागादन्यत्र पुनरियं हसेव निषिद्ध 
त्वात् । यदागमः 

न हठेन पयं हन्याननार्तिभावे कदाचन । 
नचोदेशेन सुभगे यागपूं विधाननित् ॥' 

इति । 
“न विषाहे पञ हन्याक्चात्मारथे कदाचन । 
यागकाके महादेवि नेष्टबन्धुसमागमे ॥ 

` क्रीडार्थ न पश्यं हन्यादिना यागाहरानने । 
यागकाङे द्दे्यो हि भादणां तपेणाय च ॥ 



५९ ®शो° ] षोडश्चमाहिकम् । २९ 

एकेके तु सकृदते एवोक्तेन विधानतः । 
` जपकोटिसहस्रख पूजायुतश्चतख च ॥ 

तत्फलं प्राप्नयात्छद्यः पश्ुयागे ते सति।॥' 

इति च । स्परृतिरपि | 
यावन्ति पश्चलोमानि तावरछृत्वो ह मारणम् । 
षुथापदयुपघः प्राप्रोति प्रेय जन्मनि जन्मनि ।(मनु४।३८) 

इति ॥ 
ननु भवत्वेवं, तथापि पदोः प्रथममिदं मारणं 

नाम महद्भियमियाशङ्खयाह | 
पर्ोमेहोपकारोऽयं 

तदात्वेऽप्यप्रियं भवेत् ॥ ५८ ॥ 
व्याधिच्छेदोषधतपो- 

योजनात्र निदशेनम् । 
तत्कालं परोरपियमपि भवत् मारणमनु- 

म्रहरक्षणो महानयमुपकारो यत्र उ्याधिच्छे- 
दादि निदरौनम् । ओषधं क्षारादि, तपः क- 
च्छरादि । यदागमः 

तिषामनुग्रहाथोय प्चूनां तु षरानने । 
मोचयन्ति हि पापेभ्यः पाशोषांश्छेदयन्ति तान् ॥ 
पञचूनाष्पयुक्तानां निलमूष्वंगतिमवेत् । ने,त,२०।९) 

इति । श्रुतिरपि 



१४ श्रीतत्रारोके । 

शश्व नीयमानः स मृत्यु प्रापरयत् स देवानान्वंका- 
भयतेत्थं तं देवा अचयुवननेहि खगे त्वा लोकं गमयिष्यामः ॥ 

इति ॥ 
ननु ययेवं मारणादेव मुक्तिः स्यात् , तस्तं 

दीक्षादिनेयाशङ्कं शमयितुमागमं संवादयति 

अमन्मृत्युञ्चये प्रोक्तं 
पारच्छेदे कृते पदयोः ॥५९॥ 

मटत्रयवियोगेन 
शरीरं न प्ररोहति । 

धर्माधर्मोघविच्छेदा- ` 
च्छरीरं च्यवते किर ॥ ६०॥ 

तेनेतन्मारणं नोक्तं 
दीक्षेयं चिच्रूपिणी । 

रूढपादास्य यः प्राणे- 
वियोगो मारणं हि तत् ॥६१॥ 

इयं तु योजनेव स्या- 
त्पद्ोरदैवाय .तपंणे । 

धमोधममोधेति शरीरारम्भकस्य । तदुक्तं तत्र 
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मूलच्छेदेन हि परशोजिषांसन्ति मठत्रयम् । 
मलत्रयवियुक्तख शरीरं न प्ररोहति ॥ 

 दीक्षावदयोननं तख पशोर्नेव हि धातय । 
व्यापकेन खरूपेण खशक्तिबिभवेन च ॥ 

' ्रोटयन्ति पश्चोः पाश्चाञ्छरीरं येन नश्यति । 
शरीरेण प्रन्टेन मोक्षणं नहि मारणम् ॥ 
दृदप्ररुूढपाश्चख बद्धस्य पुरषखय यः। ` 
बियोगस्तु श्षरीरेण मारणं तदिदुबुधाः ॥' नै०त०२०)) 

इति ॥ 
 पएतदेवोपसंहरति 

तस्मादेवोक्तिमाभ्रिय 
 पशन्दयाद्रहनिति ॥ ६२॥ 

एवं 
| ९ ०००००००००० पशु प्रोषयेद्हून् |) 

इव्यादिकां देवोक्तिमाभितय बहून् नवप्रकारान् 
पश्चन् दव्यात् निवेदयेदिति सिद्धम् ॥ ६२ ॥ . 
क 1 

, (एकजन्मा द्विजन्मा वा सप्तजन्मा सश्ंदधवेत् ॥ 

इत्याद्युक्त्या जन्मभेदेनापि पश्नासुत्तमादिरूप- 
त्वमस्तीद्यादि;) तदिह कस्मात्नोक्तमिलयाशाङ्बाह 
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निवेदितः पुनःप्राप्त- 
देहो भूयोनिवेदितः। 

षट्कृत्व इत्थ यः सोऽत्र 
 षड्जन्मा पञ्युरुत्तमः ॥ ६३ ॥ 

निवेदित इति तत्तन्मच्रसंस्कारद्रारेणापा- 
दितपरतचेकात्म्य इत्यथः । पुनःप्राप्तदेह॒ इति 
कथंचित्संपत्ययोगात् ॥ ६३ ॥ 

उत्तमत्वमेवास्य रष्टान्तोपदद्ौनेन दयति 
यथा पाकक्रमाच्छुदं 

हेम तदत्स कीतितः । 
कां सिद्धि नेव वितरे 

त्खयं किंवा न सुच्यते ॥६४॥ 
अत पवास्य परं खपरोपकारकत्वमित्याह कां 

सिद्धिमिलयादि ॥ ६४ ॥ 

पतदेवागमेन संवादयति 

उक्तं त्वानन्दश्चाखे यो 
मन्रसंस्कारवांस्त्यजेत् । . ` 
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समयान्कुत्सयेदेवी- 
देयान्मन्रान्विना नयात् ॥६९५॥ 

 दीक्षामन्रादिकं प्राप्य 
लजेस्पत्रादिमोदहितः । 

ततो मनुष्यतामेदय 
पुनरेवं करोलयपि ॥ ६६ ॥ 

इत्थमेकादिसप्तान्त- 
जन्मासो हिविधो दिपात्। 

चतुष्पादा पशदेवी 
चर्कारथं प्रजायते ॥ ६७ ॥ 

दात्र्पितोऽसो तद्वारा 
याति सायुज्यतः शिवम् । 

पवमिति समयलयागादि । तद्ारेति दात्र 
णपरणालिकयेयथः ॥ 

तदेवं देवीचरुकाथंमेवास्योत्पत्तस्तदन्यत्र वि 
नियोगो न कायं इत्याह 

इति संभाव्य चित्रं त. 
त्पदनां भ्रविचेष्टितम् ॥ ६८ ॥ 
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भोग्यीचिकीर्षितंनेव 
कुयादन्यत्र तं पञ्यम् । 

भोम्यीचिकीर्षितमिति यागादौ देवीनां भो 
कतमभिप्रेतमिलयथः । अन्यत्रेति यागात् ॥ 

ननु यागयोग्यपशुविषये भवतु नामेवम् , 
अयोग्यस्तु ढोकितोऽपि ततोऽपसारणीयोऽन्यत्र 
च खेच्छया विनियोज्य एव, तन्नायं नियमो 
भोग्यीचिकीषितं पशुं नान्यत्र कुयौदितीया- 
दाङ धाह 

नापि नेष भवेयोग्य 
ˆ इति बुद्धापसारयेत् ॥ ६९॥ 

तं पयं किंतु काङ्का चै- 
`. द्िशेषे तं तु दौकयेत् । 

इह 
न शण्ठं च पहं दधारक्षीणगात्रं नचेष हि। ` -" 

. . नातिबृद्धं नातिबालं स्लीपशयं नेव भैरवि ॥ 
इत्यायुक्तखरूप एष पशुयोगयोग्यो न भवे 
दिति बुद्धापि तं पशुं पक्रान्तायागात्रापरसारयेत्, 
पर्त ' 
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शृङ्गी युवा च पूणाङ्ग एक्वभेः श्ठमाननः । ` 
 मदिषाजाविकथेैव त्रिविधो यागसिद्धये ।॥ ` 
इवयाध्यक्ते विशेषे चेदाकाङ्, तत्तं विशिष्टमपि 
पशुं टढोकयेत् येनाकाङ्घापरिपरतिः स्यात् । तेन 
यीवन्त एव पशवो यागे टोकितास्तावन्त एव 
दातव्याः, नतु योग्या एवेत्युक्तं स्यात् ५ 

अत एवाह 
` तावतस्तान्पद्यन्दया- 

` त्तथाचोक्तं महेशिना ॥ ७० ॥ 
, तावत इति विरोषाकाह्लापारप्ण्यपर्यन्तान् ॥ 

एवं पदोः सामस्येन विदोषमभिधायांश 
तोऽप्यभिधत्त 

परोवपामेदसी च 
गारिते वहविमभ्यतः । 

अपेयेच्छक्तिचक्राय 
परमं तपणं मतम् ॥ ७१॥ 

 हृद॒न््रमुण्डांसयङृ- | 
तप्मधानं विनिवेदयेत् । 
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कर्णिकाकुण्डटीमज्ञ- 
पञ्च सुख्यतरं च वा ॥ ७२ ॥ 

ततोऽम्नो तपेणं कुया- 
न्मच्रचक्रस्य देशिकः । 

तन्निवेय च देवाय 
ततो विज्ञापयेसखभुम् ॥ ७२ ॥ 

यत् ङष्णमांसं प्रधानत्वेन विनिवेदयेत्। 
कणिका लिद्कधिका । कुण्डली परा मण्डलिका । 
मजा अस्थिवसा । परोवः पाश्वनाड्यः । तर्पण 
मिति भाग्बत् ॥ ७३ ॥ 

किं विन्ञापयेदिव्याह 

गुरुत्वेन त्वयेवाह- 
मान्ञातः परमेश्वर । 

साक्षाव्खभोपदेशाये- 
जपैगुरुसुखेन वा ॥ ७४॥ 

अनुम्राह्यास्त्वया रिष्याः 
रिवदाक्तिपरचोदिताः। 
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तदेते तद्िधाः प्राप्ता 
स्त्वमेभ्यः कुवेनुयहम् ॥ ७५॥ 

समावेद्य मां खासम- 
रदिमिभियदहं शिवः । 

एवं भवविति ततः 
शिवोक्तिममिनन्दयेत् ॥ \७६ ॥ 

हिवाभिन्नमथासानं 
पञ्चकृत्यकरं स्मरेत् । 

सखात्मनः करणं मन्रा- 
न्तं चानुजिचक्षया ॥ ७७॥ 

ततो बद्धा सितोष्णीषं 
हस्तयोरचैयेकमात् । 

अन्योन्यं पारादादाय 
श्दधतत्वविसृष्टये ॥ ७८ ॥ 

तेजोरूपेण मन्त्रांश्च 
`  रिवदस्ते समचेयेत् । 

` गभावरणगानह्ग 
परिवारासनोग्हितान् ॥ ७९ ॥ 



इ श्रीतश्रारोके । 

आत्मानं भावयेत्पश्चा- 
 देककं जटखचन्द्रवत्। 
कृत्योपाधिवराद्धिन्ं 

षोटाभिन्नं तु वस्तुतः ॥ ८० ॥ 
अथेति तदान्ञाखाभानन्तरम् । अनेन चा- 

भरितृघ्यनन्तरोरिष्टं खस्य खभावस्य दीपनमपि 
उपक्रान्तम् । मनब्रान् करणं स्थूलसूक्ष्मतया परा- 
पररूपां मूति च स्मरेदित्येष संबन्धः । सितो- 
ह्णीषमिति नवात्मना सप्तजप्तम् । अन्योन्य- 
मिति दक्षिणेन वामं वामे [न] च दक्षिण- 
मिथः । पाशदाहकत्वमेवोपोदरयितुं तेजो- 
रूपेणेत्युक्तम् । गभोवरणगानिति मूखमन्र- 
तद्वक्ररूपानित्यथः । यथोक्तं 

श्रह्मपश्चकसंयुक्तः शिवेनाधिष्ठितः श्मः । 
पाश्च्छेदकरः क्षेमी शिवदसतः प्रकीर्तितः ॥' 

इति । एककमिति अनन्यपिक्षत्वादसहायमि- 
लयथः। जरचन्द्रवदिति यथाहि वस्तुत पक 
एव. चन्द्रस्तत्तजलाधारादिलक्षणादुपाधिभेदात् 
नाना भवेत्, तथायमपीरयथेः ॥ ८० ॥ 
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अस्य षोढाभिन्नत्वमेव दरोयितं तस्मतिपाद्- 
 कमागमभरन्थं तात्यय॑तो व्याचष्ट 

मण्डरस्थोऽहमेवायं 
साक्षी चाखिरकमणाम् । 

शद्धा हि द्रष्ठता शम्भो- 
मण्डटे कल्पिता मया ॥ ८१ ॥ 

होमाधिकरणतवेन 
वङ्वावहमवस्ितः। 

यदासतेदा मन्राः स्थुः 
पाराड़ोषविधावरम् ॥ ८२॥ 

साक्षित्वमेव शुद्धेदयादिना निर्णीतम् । शु- 
देति नतु कतैतमिश्ा । यदात्मतेद्धा इति 
ग्रही तवहथाकारपरमेश्वरावेशवदयोन्मिषितदीक्षय 
इत्यथः ॥ ८२ ॥ 

ननु किं नामेषां पाराष्ठोषसामथ्यमि लयाशङ्खयाह 

सामान्यतेजोरूपान्त- 
 राहरता भुवनेश्वराः । 
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तर्पिताः श्राविताश्चाणो- 
नाधिकारं प्रतन्वते ॥ ८२ ॥ 

आ यागान्तमहं कुम्भे ` 
संस्थितो विघ्रशान्तये । 

सामान्यरूपता येन 
विरेषाप्यायकारिणी ॥ ८ ॥ 

रिष्यदेहे च तत्पाश- 
द्रिथिटलप्रसिद्धये । 

स हि खेच्छावशात्पाशा- 
न्विधुन्वन्निव वर्तेते ॥ ८९५॥ 

साक्षात्खदेहसंस्थोऽहं 
कतोनुयहकमणाम् । 

 ज्ञानक्रियस्रतन्रत्वा- 
दीक्षाकमेणि पेशः ॥ ८६ ॥ 

सामान्यतेजोरूपान्तरिति गर्भकरितधामन्नय- 
पारमेश्रतेजःखभावमन्रेकात्म्यमापादिता इ- 
र्थः । आहयानादि च वक्ष्यमाणम् । अधि. 
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कारः खभुवनादो .प्रतिबन्धः । कुम्भ इति 
अथात् ककैर्या च, अन्यथा हि अस्य षोढाभि- 
ज्नत्वं न स्यात् । अत्र हि विघ्रशान्तिमात्रासम- 
तयावस्थितः समया एव विशिष्टाः क्रियाः पाल- 
येदित्युक्तं सामान्यरूपता विरोषाप्यायकारिणी- 
ति । खेच्छावदयादिति न्यस्य मरुपणिपाकादि 
अपेक्षणीयं किञिदिव्युक्तं प्राक् बहुशः । पेश 
इति समथः ॥ ८६ ॥ 

ननु कथमस्य देहादियोगात् पारिमियेऽप्येषं 
भवेदि्यारदाङ्य दृष्टान्तयति 

भिन्नकायाकृतिनाते- 
न्द्रियचक्रानु सन्धिमान् । 

एको यथाहं वहयादि- 
पड्पोऽसि तथा स्फुटम् ॥८५७॥ 

एवमारोच्य यनैषोऽ- 
ध्वना दीक्षां चिकीषति । 

अनुसंहितये शिष्य- ` 
वजं पञ्चसु तं यजेत् ॥ ८८ ॥ 



३६ श्रीतत्रारोके । 

यथा हि एक एवाहमनेकव्यापारे तत्तदाका- 
रविशेषे च 

(मनःषष्ठानीद््ियाणि 0312 |) (भशन्गी° १५।७) 

इत्यक्तेरिन्द्रियाणां षट य एवाहं पद्रयामि, स 
एवाहं श्रुणोमीयेवमनुसन्धिमखेन सर्वजनसा- 
क्षिकं द्रशादिरूपतया षोढा भवामि इलयेवं म- 
ण्डटवहथादावपीति वाक्याथः। येनेति तत्वक- 
छादीनामन्यतमेन ॥ ८८ ॥ 

नन्वन्नानुसन्धानेन किं स्यादिव्याशाङ्ख्याह 

अनुसन्धिबरखान्ते च 
समासनव्यासमेदतः । 

कुयांदलयन्तमभ्यस्त- 
मन्यान्तभावपूरितम् ॥ ८९ ॥ 

ततोऽपि चिन्तया मूयो- 
ऽनुसन्दभ्याच्छिवात्मताम् । 

अलयन्तमिति । एवं हि अस्वलितमेव कमै 
सिद्येदिलयाशयः । अनुसन्दध्यादिति अथोदां- 
त्मन्येव ॥ 
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एतमेवागमयन्थं उयाचक्षाणः प्रप्चयति 

अहमेव परं तच्चं 
नच तद्धटवत् कचित् ॥ ९०॥ 

महाप्रकारास्तत्तेन 
मयि सवेमिदं जगत् । 

नच तककेनचिद्राह्य- 
प्रतिविभ्बवदपितम् ॥ ९१ ॥ 

कतांहमस्य तन्नान्या- 
धीनं च मदधिष्ठितम् । 

इत्थं मूतमहान्याप्ति- 
संवेदनपवित्रितः ॥ ९२॥ 

मत्समतं गतो जन्तु- 
छक्त इत्यभिधीयते । 

तदिति घटवन्नियतरूपत्वाभावात्। तेनेति म- 
हाप्रकाशरूपत्वेन पर्णं हि रूपे सवेस्यैव सद्धावो 
भवेदिति भावः । तदिति केनचिदाघ्येन बि- 
म्बेनानपिंतसखात्। अत एव न तदन्याधीनं थतो 
मदषिष्ितं मय्येव विभ्रान्तमियथंः । यदागम 
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अधिष्ठाता च कृतो च सर्वखाहमवसितः । 

इति । मत्समत्रगमने हेतुरित्थमिदयादि । यद्- 
भिप्रायेणेव 

(मोक्षो हि नाम नैवान्यः खरूपप्रथनं हि स; । .. 
खरूपं चात्मनः संविन्नान्यत्" "` ` “"॥' (१।१५६) 

इत्यादि पायुक्तम् ॥ 

नयु पोनःपुन्येनेवं भावनया किं स्यादिदया- 
शाङ्थाह 

तापनिर्धषसेकादि- 
पारम्पर्येण वहिताम् ॥ ९३ ॥ 

यथायोगोरुको याति 
गुरूरेवं रिवात्मताम् । 

ततः पुरःसितं यद। 
पुरोभावितविग्रहम् ॥ ९४ ॥ 

परोक्षदीक्षणे यदा 
दभोयेः कल्पिते गते । 

शिष्ये वीक्ष्याच्यं पुष्पाथे- 
न्यंसेदध्वानमस्य तम् ॥ ९५॥ 
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येनाध्वना सुख्यतया 
दीक्षामिच्छति दै्षिकः। 

पुरःस्थितमिति साक्षाद्रीक्षणे । परोक्षेति 
देशान्तरस्थतया । मृत इति मरणे सतीद्यथंः ॥ 

मुख्यतामेव दशैयति 

तं देहे न्यस्य तत्रान्त- 
भोव्यमन्यदिति सिति; ॥९६॥ 

अनेन च शिष्यदेहेऽध्वन्यासविधिरुक्तः॥९६॥ 
इदानीं तु शोध्यशोधकयोवैचिप्रयमभिधत्ते 

द्रोध्याध्वनि च विन्यस्ते 
तत्रैव परिरोधकम् । 

न्यसेयथेप्तितं मन्नं 
दोध्योचिदयानुसारतः ॥ ९७ ॥ 

कचिच्छोध्यं त्वविन्यस्य 
सोधकन्यासमात्रतः । 

सख्यं शुद्धयति संशोध्यं 
दोधकस्य प्रभावतः ॥ ९८ ॥ 



1. श्रीतघ्रारोके । 

यथेप्सितमिति युरोः शिष्यस्य वा । शोध्यौ- 
चित्यानुसारत इति 
धयोजयेनेश्राद्ध्वं पिवन्यादिकमष्टकम् ।(भा०बि०९।७२) 

इव्यादयुक्तं शोध्यानुयुण्यमनुखयेखथः । रभा 
वत इति । यदुक्तम् 
(अचिन्त्या मवरशक्तिर्वे परमेशयुखोद्धषा ।' (ख०४।१५१) 

इति ॥ ९८ ॥ 
तत्र शोध्यस्येव तावदैचिग्रयमभिधातुमाह 
अपर परापर च 

परं च विधिमिच्छया । 
तदयोजनानुसारेण 

भ्रित्वा न्यासः षडध्वनः॥९९॥ 
तच्योजनेति तच्छब्देन अपरादिविधिपरामरौः ९९ 

कथं चास्य देहन्यास इल्याह 

रख्खादन्तं वेदवसो 
रनधरान्तं रसरन्ध्रके । 

वसुखेन्दो हाद शान्त- 
मियेषत्रिविधो विधि; ॥१००॥ 
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क्रमेण कथ्यते ट्टः 
शाखे श्रीपूर्वसंक्ञिते । 

त्रदबसाविति चतुरशीतावङ्करानाम् । रसरः 

सभक इति षप्णवतो । वसुखेन्दाविति अष्टोत्तर 

दाते ॥ 

तमेव तस्वोपक्रममाहं 

तत्र तच्वेषु विन्यासो 

गुर्फान्ते चतुरहे ॥ १०१ ॥ 

धरा जकादिमूलान्त [र 
प्रयेकं द्यहृरं कमात् । 

रसश्ुखङ्रं नाभे- 

रधवमित्थं षडद्धटे ॥१०२॥ 

पुंसः कान्तं पट्तत्ीं 

प्रसेकं भ्यङ्गखे क्षिपेत्। ` 

अष्टादशकं तवेव 
कण्ठकूपावसानकम् ॥ १०२. ॥ 



४२ 
श्रीतत्रारोके । ` 

सदारिवान्तं मायादि- 
चतुष्कं चतुरङ्टे । 

 भ्रलेकमिलब्धिवसु 
संख्यमालिकदेशतः ॥ १०५ ॥ 

शिवत्वं ततः पश्चा- 
तेजोरूपमनाकरम् । 

सर्वेषां व्यापकत्वेन 
सबाह्याभ्यन्तरं स्मरेत् ॥१०९५॥ 

जखाय्यन्तं साधेयुग्मं 
मूं त्रयह्भुरुमियतः । 

दादशाद्गरुताधिक्या- 

हिधिरेष परापरः ॥ १०६॥ 
 जटखायन्तं त्रयङ्कटे चे- 

द्व्यक्तं तु चतुष्टये । 
तच्त॒विंशदयाधिक्या- 

त्परोऽप्यष्शते विधिः ॥१ ०७ 
` शसश्चुतीति जखादिमूखान्तं तत्रयोविंशते. 
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दयेङ्क लतवात् षट्चत्वारेशदङ्करमियथः । नाभे- 
रूध्वं षडङ्खर इति तस्पयेन्तमिदयथः । एवमिति 
षण्णां प्रयेकं 7यङ्करत्वात्। प्रयेकं चतुरङ्करमिति 
येन चतुर्णा चतुरङ्कलतय। षोडशाङ्कखानि भव- 
न्ती ति। अब्धिवखिति चतुररीतिः। आ अलि- 
कदेदात इति रुखाटदेशान्तमिदयथंः । अत्रेव 
जलादुच्यन्तं तच्वद्वाविरातेः प्रयेकमधस्य सक- 
टस्य चाङ्कुटस्य द्यस्य चाधिक्यात् परापरे परे 
च विधो द्वाद्ञ चतुविदातिशवाङ्गखानि अधिकी 
भवन्तीति षण्णवतिरष्टोत्तरं शतं चाङ्कुलानां 
भवतीत्युक्तं जलाच्चन्तमिति । यदुक्तम् 

अपरोऽयं विधिः प्रोक्तः परापरमतः शृणु । 
` पूरवेबत्पृथिवीतच्वं विज्ञेयं चतुरङ्गलम् ॥ 

साधद्वङ्कलमानानि धिषणान्तानि लक्षयेत् । 
प्रधानं तङ्क हेयं रोषं पूवंवदादिशेत् ॥ 
परेऽपि पूर्ववतपरथ्वी यङ्ुरास्यपराणि च । 
चतुष्पवे प्रधानं च रोषं परवंवदाश्नयेत् ।।' (मा०वि०६।२७) 

इति ॥ १०७॥ 
नन्वेवं त्रिविधमाने किं प्रमाणभिदयाराङ्याह 

त्रिविधोन्मानकं व्यक्तं 
वसुदिगभ्यो रविक्षयात्। । 



४४ श्रीतत्रारोके । 

 . मयतन्रे तथाचोक्तं 
तत्तत्लणफट्वास्छया ॥ १०८ ॥ 

 वसुदिग्भ्य इति अष्टोत्तराच्छतात् । रविक्षया- 
दिति आवतेनीयम्। तेन द्वादशानां दादश्चानाम- 
ङ्ानां क्षयादिलयथः ॥ १०८ ॥ 

पवं सामस्येन तानां न्यासमभिधाय, 
ठ्यस्तत्वेनाप्याह 

नवपञ्चचतुख्येक- 
तचखन्यासे खयं धिया। 

न्यासं प्रकर्पयेत्ताव- 
्त्वान्तभोवचिन्तनात् ॥१०९ 

कखापञ्चकवेदाण्ड- 
न्यासोऽनेनेव रक्षितः । 

तत्र नवतच्न्यासे प्रकृतिः पथारात्सु अङ्क- 
ठेषु, पुरुषल्निषु, नियति्नवसु, कारः षटसु, 
मायाविेशसदाशिवाः चतुर्षु चतुर्षु, शिवस्तु 
उयापकतयेति । पथतच्न्यासे तु धरा चतुषु 
अङ्घुलेषु, जलं षद्चत्वारिरास्सु, तेजो द्वारवि- 
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शतिषु, वायुद्रादशसु, आकाशो व्यापकतयेलयप- 
रोऽयं विधिः । यदुक्तम् 

अधुना पश्च त्वानि यथा देहे तथोच्यते । 
.नामेरूष्वं तु यावत्यादयर्वषट्मनुक्रमात् ॥ 
धरातसेन गुर्फान्तं व्याप रोषमिहाम्बुना । 
द्वाविंशचतिश पवोणि तद्ध्वं तेजसा इतम् ॥ 
तखादद्वादश् पवांणि वायुव्यापिरदाहृता । 
आकाञचान्तं परं शान्तं सर्वेषां व्यापकं सरत् ॥' 

(मा०वि ०६।९) 

इतरत्र विधिद्रये तु जतत एव द्वादज्च द्वा- 
द्शाङ्कङान्यधिकीभवन्ति इति विकल्पनीयम् । 
पवी प्रकृतिमायाशक्तिरक्षणचतुस्तच्वन्यासेऽपि 
एवमेव विधिः । तितन्यासे तु आत्मत्वं 
दासपततिष्वङ्गरेषु, विद्यातं द्वादशसु, शिव- 
त्वं तु व्यापकतयेति । तदुक्तं 

त्रिखण्डे कण्डपयेन्तमात्मतखधुदाहतम् । 
विधातत्वमतोध्वे तु शिवतत्तं त पर्ववत् ।॥ 

(मागवि०६।१०) 

इति । तावतामिति अवरिष्टानाम् । अनेनेति 
पश्चचतुस्तत्वन्यासेनैव ॥ 



४६ शीतत्रारोके । 

नन्वस्तु एवं त्रिविधं मानं, टखारायन्तं 
तरेधावस्थानमस्येति कुतस्त्यमिलयाशङ्गयाह 

उक्तं च त्रिरिरस्तच््र 
सखाधारस्थं यथायितम्॥११०॥ 

दादशाङ्खसुर्थानं 

देहातीतं समं ततः । 
` ह्ासप्ततिदेशदे च 

देहस्थं शिरसोऽन्ततः ॥१११॥ 
पादादारभ्य सुश्रोणि 

अनाहतपदावधि । 
इह प।दादारभ्य शिरसोऽन्ते नादान्तपदं 

यावत् छखाटपर्यन्तं दरासपसतिदंश दे च चतुर- 
शीतिरङ्कुखानि देहस्थमपरं मानमिलयथेः । एवं 
यथास्थितमपरं मानमवलम्ब्य खाधारे मुण्ड. 
व्योि स्थितं बह्मरन्ान्तं द्वादशाङ्खमुस्थानं 
षप्णवलयङ्कुरं परापरं मानमिति यावत् । ततोऽपि 
देहातीतं द्रदशान्तं यावत् समं दवादशाङ्खमे- 
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वोत्थानं येनाष्टोत्तरं रातमङ्खानां पर॑ मानं 
स्यात् ॥ 

ननु देहस्येवं माने वक्तुमुपकरान्ते कथं तद 
तीतेऽपि तदुच्येतेलाराङ्खयाह ` 

देहातीतेऽपि विश्रान्या 
संवित्तेः कस्पनावशात्॥११२॥ 

देहत्वमिति तस्मास्स्या- ` | 

दुर्थानं दादशाद्गरम् । 
इति निर्णेतुमत्रेत- 

दुक्तमष्टात्तर शतम् ॥ ११३ ॥ 
परस्याः संविदो हि देहातीतेऽपि विश्रान्ला 

काल्पनिकं देह्मस्तीति तस्मात् बह्मरन्धादपि 
दवादशाङ्कटमसुत्थानं देहतयेव स्यादिति निर्णेतु- 
मेतदन्र श्रीतरिरियेभेरे परमष्टोत्तरशतात्मक- 
मुक्तमिलथः॥११३॥ 

एवं ताच्वं न्यासमभिधाय, भोवनमप्याह 
 पुरन्यासोऽथ गुर्फान्तं 

भूः पुराण्यत्र षोड । 
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तस्मादेकाङ््र्ग्याप्या 
प्रत्येकं रकुरादितः॥११५॥ 

दिरण्डान्तं त्यङ्करं तु 
चछगरुण्डमथान्धिषु । 

देवयोगाष्टके हे हि 
प्रयेकाङ्करुपादतः ॥ ११९५ ॥ 

इति प्रधानपयन्तं 
षट्चत्वारिरादद्गखम् । 

 षटूपञ्चाशत्पुराणीत्थं 
प्रागुधरायां तु षोडश ॥११६॥ 

ततोऽप्यधाङ्नख्ब्याप्या ` 
षट्पुराण्यद्गखत्रये । 

चत्वारि युगम एकस्ि- 
नेकं च पुरमङ्करे ॥ ११७ ॥ 

सरागे पुर्पुराणीश- 
संख्यानीत्थं षडङ्कखे । 
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करोधेशपुरमेकसि- 
न्ये चाण्डमियं च वित्॥११८॥ 

संवते्योतिषोरेवं 
करुूतच्वगयोः क्रमात्। 

 शूरपञ्चान्तपुरयो- 
नियतो चेकयुग्मता ॥ ११९ ॥ 

षोडदोति चतुषै अङ्केषु प्रयेकमङ्कलचतु- 
भांगव्याध्या । द्विरण्डान्तमियेकोनचस्वारिशम्। 
छगलाण्डमिति चत्वारिशत्तमम् । अब्धिष्िति 
चतुषु अङ्कखेषु । एषामन्र विभागः प्रयेकाङ्कर 
पादत इति। षोडशेति पुराणि अथोद ङखान्यपि 
चरेवारि । षट् पुराणीति पस्तखगतानि । चत्वा 
रीति भ्रचण्डादिसंबन्धीनि । युग्म इति अङ्कल- 
दये । एकमिति एकशिवसंबन्धि । इश्वरसख्या- 
नीति" एकादश । एकस्मिन्निति अङ्करे । इय 
इव्यङ्कलयोः। चाण्डमिति चण्डसंबन्धि। विदिति 
विदया। एवमिति संवतपुरमेकाङ्करं, ज्योतिष्पुरं 
ङ्कम् । एकयुग्मतेति श्रुरपुरमेकाङ्कं, पथा- 
न्तकपुरं द्यङ्कलम् ॥ ११९ ॥ 



५७ श्रीतत्रारोके । 

विद्याद त्रये चागमोऽपि एतामेव बयाख्यां 
सहते इति ददोयितुमाह 

श्रीपूरवदाखे तच्चोक्तं 
परमेरोन शंभुना । 

उत्तरादिकमादद्येक- 
भेदो विव्यादिके त्रये ॥१२०॥ 

विध्यादौ हि तचत्रये दवे ढे पुरे, तत्र उत्तर 
मृध्वैगं पुरं चयङ्कटमधस्तनं सेकाङ्ककमिति ष- 
तितखं ्रीण्यङ्कखानि यावन्िष्वेतेषु नवेति ॥ 
नु कथमत्रेषां उयलययेनोपदेश इलयाशङ्खयाह 

असारत्वाकमस्यादो 
नियतिः परतः करा । 

अथवान्योन्यसंज्ञाभ्यां 
तत्वयोव्येपदेश्यता ॥ १२१ ॥ 

एकवीररिखेशश्री.- 
कण्ठाः काटे त्रयश्ये । 

कटस्य पूवे विन्यासो 
नियतेरभिधीयते ॥ १२२॥ 
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अथवान्योन्यसंज्ञाभि- 
© छ 

व्यपदेशो हि दश्यते । 
एतदेवोपोदरयितुं पुनरप्युक्तं कारस्य 

व्यादि 
एतदेव संचिनोति 

एवं पुमादिषट्तत््वी 
विन्यस्ता्टादश्चाङ्गटे ॥ १२२॥ 

ततोऽप्यद्ष्ठमात्रान्तं 
मायातच्वस्थमष्टकम् । 

प्रयेकमधाङ्खत 
स्यादट्खचतुष्टये ॥ १२५॥ 

इत्थं व्यक्षिण पुराण्यष्ठा- 
विशतिः पुरुषान्निरि । 

पुरत्रयं दयोख्यंश- | 
न्युनाङ्रमिति कमात् ॥१२५॥ 

हयोदेयं पञ्चपुरी 
यीये चतुरङ्के । 



५२ श्रीतघ्रारोके । 

तत एेरापुराण्यष्ठौ 
चतुष्केऽधाङ्कखक्रमात् ॥१२६॥ 

 ततखीणि द्ये देच 
हयोरित्थं चतुष्टये । 

` सादारिवं पञ्चकं स्या- 
दित्थं वस्वेकं रवो ॥ १२७ ॥ 

इत्थमिति अष्टादशानां चतुर्णां च एकीका- 
रात्मना प्रकारेणेदयर्थः । च्यक्ष्णीति दारविदता- 
वङ्कलानाम् । निक्ञीति तत्पयन्तम् । द्योरिय- 
्खयोः। अङ्कखद्रये हि षोडदाधा विभक्ते प्रति- 
पुरं भागद्वयं मानमि्युक्तं तयंदान्यूनाङ्कलमिति 
ऋमादिति। ज्ीणीति पुराणि हय इलयङ्कख्योः। 
तच्च शयंशन्युनाङ्कलमानेनेलपेक्षणीयम् । वखे 
ककमिति अष्टादश्च पुराणि । रवाविखयङ्करद्रा 
दशके ॥ १२७ ॥ 

एतदेवोभयथापि संकर्यति 

षोडदाकं रसविरिखं 
वसु्िकं वसुशशीति पुरवः । 
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. वेदा रसान्धि युम्मा- ` 
क्षि च रवयस्तत्र चाङ्गराः कमराभ। 

रसविरिखमिति पटूप्ारत् । वसुद्धिकम- 
्टाविदातिः । वसुशरीव्यष्टादशा । वेदाश्चत्वारः । 
रसाग्धीति षट्चत्वारिशात् । युग्माक्ति दा्विदा- 
तिः । रवयो द्वादश ॥ १२८ ॥ 

` एवं चेदं सिद्धमित्याह 

 अष्टादशाधिकशातं 
पुराणि देहेऽत्र चतुरद्षीतिमिते। 

विन्यस्तानि तदिस्थं ॥ 
रोष तु व्यापकं शिवं तचम् १२९ 

इति विधिरपरः कथितः 
परापराख्यो रसश्वुतिस्थने । 

अष्टारं संख्यानं 
खमुनिङृतं तस्परे विधो ज्ञेयम् ॥ 

`. रसश्चुतिस्थान इति षट्चत्वारिशादात्मनि । 
अष्टदारमिति अष्टपथाशत् इादशानामाधि 
कंयात्। खमुनीति चतुर्विदातेराधिक्यात् ॥१३०॥ 



॥१। श्रीतन्रारोकरे । 

नयु कथं चात्र दादशानां चतुर्विशतेवो अ- 
कलानामाधिक्यमिलयाशङ्खयाह 

ठकुखादेर्योगाष्टक- 
पयन्तस्यात्र मुवनपुगस्य । 

अधिकीकुयाद्रणना- 
वशेन भागं विधिहये कमद्यः ॥ 

भुवनपूगस्येति षट्पाशदास्मनः। भागः 
मिति परापरे विधो किंचिदंराधिकपथचभागल- 
क्षणम् । परे तु किंचिद्शन्यू नाधोङ्करुलक्षणम् ॥ 

एवं भुवनाध्वनो न्यासममिधाय पदाध्व- 
नोऽप्याह 

अपरादिविधित्रेता- 
दथ न्यासः पदाध्वनः । 

पूर्वं दशपदी चोक्ता 
खतन््रा न्यस्यते यदा ॥१३२॥ 

तयेव दीक्षा काया चे- 
तदेयं न्यासकल्पना । 

तत्त्वादिमुख्यतायोगा- 
दीक्षायां तु पदवी ॥१३३॥ 
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तत्तखादयनुसारेण 
| तत्रान्तमोग्यते तथा । 

खप्रधानलखयोगे त॒ 
` दीक्षायां पदपद्धतिम् ॥१२५॥ 

न्यस्येकमेण तच्वादि- 
दनानवरोकिनीम् । 

पूवैमिति एकादशाहिकादौ । खतन्रेति भ 
धाना । तत्रेति तखादो । तथेति दद्ाधात्वेन । 
खघ्रधानत्योग एवोपोहकछितस्तत्वादिवदना 
नवरोकिनीमिति ॥ 

तदेवाह 

चतुष्वेष्टासु चाष्टासु 
दशस्रथ दङ्रखथ ॥१२३९५॥ ` 

दशस्रथो पञ्चदश- 
स्थ वेदृश्रेन्दुषु । 

धरापदान्नवपदीं 
मातृकामारिनीगताम् ॥१२६॥ 



५५६ श्रीतश्रारोके । 

योजये्याघु दशमं 
पदं तु रिवसंज्ञितम् । 

धरापदं वजयित्वा 
` पञ्च यानि पदानि तु ॥१३.७॥ 

विधिदयं स्याननिक्षिप्य 
दादश दयादशाह्घखान् । 

वेदाश्चत्वारः । शारेन्दवः पञ्चदश । तत्र संहा. 
रक्रमेण एकाक्षरं चतुरक्षरं दय, प्ाक्षरं त्रयः 
एकं च द्यक्षरं, त्रयक्षरं चेति नवपद्याः विभागः, 
तदुक्त | | 

(चतुरङ्खलमायं त॒ दे चान्पेऽष्टाङ्कके पथक् ॥ 
दश्ाङ्कलानि अरीण्यखादेकं पश्चदशाङ्गलम् । 
चतुभिरधिकेथान्यग्यापकं नवमं महत्॥'(मा०वि०६।२०) 

इति । अत्र च चतुभिरङ्कटेरन्यदष्टमं यक्षरं 
पदं, अधिकैरवदिष्टेः पश्चदशभिरङ्करेश्च. नवमं 
यक्षरं, महत्षोडशाश्षरं दशमं च उयापकमिति 
व्याख्यानायोक्तं॒वेदशरेन्दुष्विति शिवसंक्ितं 
दशमं पदं उ्यात्तरिति च। यत्पुनरनेन पथिकायां 
उयाख्यातं . त्यधिकेश्चतुभिः सताङ्कख्ग्याप्या 
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अष्टमं पदं पारिरिषात् दादशाङ्कख्वयाध्या 
च नवममिति, तत् तखक्रमसाम्यापादनहेवा- 
किनां केषांचन मतमिति । नहि सर्वस्विंकया 
एतदापादयितुं पायेते इति किमराक्यार्थाभिनि- 
वेशेन । तथाहि भोषने न्यासे च्यङ्कलतेऽपि च्छग- 
राण्डभुवनस्य च्यङ्करतमुक्तं कथं संगच्छताम्। 
भुवनानि हि तचचे्याप्यन्ते, नतु तानि तेः। 
नाप्येषां नियतत्वगतत्वेनावस्थितेः तच्ान्त- 
रेषु अवस्थानं वक्तु न्याय्यमितयलं बहूना 
पञेति षट्चत्वारिशदङ्करगतानि । निक्षिप्येय- 
थत् तेष्वेव पञ्चसु पदेषु ॥ 

एतदेवान्यत्राप्यतिदिशति 
मन््राध्वनोऽप्येष एवं 

विधिरविन्यासयोजने ॥१३८॥ 
व्याप्तिमात्रं हि भियेते- 

त्युक्तं प्रागेव तत्तथा । 
भ्रागिति एकादशाहिकादो ॥ 

` इदानीं वणाध्वानमभिधातुमाह 
वणोध्वनोऽथ विन्यासः 

कथ्यतेऽत्र विधित्रये ॥१३९॥ ` 



५५८ श्रीतत्रालोके । 

एकं चतुषु प्रयेकं 
हयोरङ्खयोः क्रमात् । 

त्रयोविशतिव्णीं स्यात् 
पड्ण्येकेकराखिषु ॥ १४०॥ 

प्रयेकमथ चतवार- 
श्चतुष्विति विरोमतः । 

माटिनीमातकाणाः स्यु- 
व्यौपु वं रसेन्दुतः॥१५१॥ 

वजेयिखायवर्णं तु 
तचचवस्स्याद्रवीत्रवीच् । 

तां त्रयोविश्चतो वर्णे- 
ष्वप्यन्यस्स्यादिधिहयम् ॥१५२ 

एकमिति क्ष ह च यद्वक्ष्यति विरोमत 
इति । एकेकदा इति त्रिषिति येन त्रिषु षोढा 
गणनादष्टादशङ्कखानि भवन्ति । एवं चतुष्वैपि 

` चतुधां गणनात् षोडदाङ्कखानि स्युरिदयुक्तं 
प्रयेकं चतुषु चत्वार इति । रसेन्दुत इति षोड- 
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दार्णरूपमिलयथंः । अन्यद्विधिद्यं स्यादिति स- 
मन्वयः । तखवदिति । यदुक्तं समनन्तरमेव 

जलाद्यन्तं साधेषुगमं "` "^` " ( १०६ ) 
इत्यादिः ॥ १४२ ॥ 

अत एव श्रीपूवेशाखरे तेषु एवेतदादावु- 
पिष्टम्, अनन्तरं तु तदेव पदादावतिदिष्टमि- 
त्याह 

श्रीपूरवैशाखे तेनादौ 
तच्वेषूक्तं विधित्रयम् । 

अतिदिष्रं तु तद्धित्ना- 
मिन्नवणेदये समम् ॥१५२॥ 

तत्रल्मेवातिदेशवाक्यं पठति 

हिविधोऽपि हि वणानां 
षड़िधो भेद् उच्यते । 

तत्वमागविधानेन 
` ज्ञातव्यः परमाथतः ॥१५५॥ 

उपदेशातिदेशाभ्यां 
यदुक्तं ततपदादिषु । 



६० श्रीतघ्रारोके । 

भूयोऽतिदिष्ठं तत्रैव । 
दाखेऽस्मदुदयेश्वरे ॥१५९५॥ 

मातृकामाछिनीगतसेन दिविधोऽपि वर्णानां 
यो भेदः प्रयेकं वणपदमन्रग्याघ्या षड़्िधं उ 
च्यते, स पूर्वोक्तक्रमेण तखमागविधिना वस्तुतो 
ज्ञातञ्य इति वाक्याथः । अस्मद्धदये श्वर इत्य- 
नेन अन्रेव विश्रान्तिस्थानतवं कराक्षितम् ॥१४५ 

तदेवाह 
पद्मन्रकखादीनां 

पूवसुत्रानुसारतः । 
त्रितयं प्रकुर्वीत 

तच्चव्णोंक्तवत्मना ॥ १४६ ॥ 
उक्तं तत्पदमन्रबु 

कृरखस्वथ निरूप्यते । 
पदादीनां 
"पादाधः पश्च भुतानि" ** ॥ (भा०वि० &।२) 

इत्यादिसूत्राण्यनुखलय त्ादय॒क्तवत्मना परप॑- 
रापरापरत्वेन तिभेदभिन्नखं बिदध्यादिलयथः। 
उक्तमिलयनन्तरमेव ॥ 
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तदेवाह 

चतुषु रसवेदे दा- 
विरातो दादशस्वथ ॥ १४७॥ 

निवृच्यायाश्चतखः स्थु- 
व्याप्त्री स्यच्छान्तयतीतिका । 

हितीयस्यां कखायां तु 
टादश सादसाङ्गखन् ॥१४८॥ 

क्रमारिक्षघ्वा विधिहेतं 
परापरपरत्मकम् | 

चतुरण्डविधिस्तवादि 
दाब्देनेह भरग्रह्यते ॥ १५९॥ 

काचतुष्कवत्तेन 
तस्मिन्वाच्यं विधित्रयम् । 

दितीयस्यामिति षट्चत्वारिशदङ्करगता- 
याम् । आदिशब्देनेति श्रीपूवेवाक्यगतेन ॥ 

एवं रोध्यवेचिन्यसुपसंहरन् शोधकवेचित्रय- 
मभिधातुमाह 
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एवं षड्धमध्वानं 
शोध्यशिष्यतनो पुरा ॥१५०॥ 

न्यस्येकतममुख्यतवा- 
व्यस्येच्छोधकसंमतम् । 

शोधकसंमतमिति शोधकतयाभिमतं मन्र- 
विदेषमिदयथः ॥ 

तदेवाह 

अध्वन्यासनमन्रौघः 
दरोधको द्येक आदितः ॥१५१ 

दराब्दरारिमाणिनी च 
समस्तन्यस्ततो दविधा । 

एकवीरतया यदा 
षटं यामरख्योगतः ॥१५२॥ 

पञ्चवक्गी राक्तितद- 
द्वेदालोढा पुनर्दिधा । 

एकाकियामरत्वेने- 
देवं सा हादशासिमिका ॥१०३॥ 
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षडद्वी सकरान्यत्वा- 
द्विविधा वक्रवत्पुनः । 

दादृशत्वेन गुणिता 
चतुरविंशतिभेदिका ॥१९५४॥ 

अधघोरायष्टके दे च 
तृतीय यामरोदयात् । 

मातसद्धावमन्रश्च 
केवर; श्रुतिचकगः ॥१९५९॥ 

एकदित्रिचतुभेदा- 
अयोदरामिदात्मकः । 

एकवीरतया सोऽयं 
चतुदेशतया स्थितः ॥१५६॥ 

तत्रासनमन्रोघस्तावत् अध्वनि तवयोजना- 
न्यथानुपपत्या प्रथममेकः शोधकः, शाब्दरा- 
रिश्च व्यस्तसमस्ततया दिप्रकारः, एवं मालि. 
न्रपीति चत्वारो भेदाः। एकवीरतयेति एककस्य 
सखखरूपमान्रविश्नान्तिमयत्वात्। यामलयोगत 
इति परस्परोन्मुख्ये चमत्कारतारतम्यात्, येन 
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षण्णां प्ुब्धाक्षुग्धतया द्वादश । एषामेवं षण्णां 
वक्रेरेकाकितया यामरतया वा श्हीतेद्वोदश । 
एतदङ्गानामेव इादशधाते सकरनिष्करतया 
चतुर्विरातिः । त॒तीयमिदयष्टकं , तेनात्र अष्टकत्र- 
यम् । केवर इति निरुपाधितवात्, अत एव सवे- 
त्रानाख्यतयोक्तः। श्रुतीति चत्वारि खष्यादीनि 
चक्राणि, तेन रषट्यनाख्यादितया चतुष्- 
कारः ॥ १५६॥ 

 नचायमेतावन्मान्रभेद पवेलयाह 
 अनामसंहतिस्थेय- 

दष्टिचक्रं चतुविधम् । 
देवताभिनिजाभिस्त- 

न्मातसद्धावन्रंहितम् ॥ १५५ 
इत्थं शरोधकवर्गोऽयं 

मन्त्राणां सप्ततिः स्मता । 
षडधराखेषु श्रीम- 

तसारशाखे च कथ्यते ॥१९५८॥ 
अघोरायष्टकेनेह । 

दोधनीयं विपश्चिता । 
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, अथवेकाक्षरामन्रे- 
रथवा मातृकाक्रमात् ॥१९५९॥ 

भेरवीयहदा वापि 
खेचरीहदयेन वा । 

भेरवेण महादेवि 
त्वथ वक्राङ्कपञ्चकेः ॥ १६० ॥ 

येन येन हि मन्रेण 
तन््रेऽस्ि्चुद्धवः कृतः । ̀  

तेनेव दीक्षयेन्मन््री 
इत्याज्ञा पारमेश्वरी ॥१६१॥ 

एवं शोधकमेदेन 
सप्ततिः कीतिता भिदः। 

 शोध्यन्यासं विना मने 
रेतेर्दीक्षा यद्। भवेत् ॥१६२॥ 

तदा सक्ततिधा ज्ञेया 
जननादिबिवभजित। । 

 भश्रैरिति बहुवचनात् परादिसंबन्धिभिजि- 
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भिर्यिथः। भैरवीयहदेति मातसद्ध(वमश्रेण । 
खेचरीह्ृदयेनेति पिण्डनाथेन। भेरवेणेति नवा- 
त्माद्यन्यतमेन । येन येनोद्धवः कत इति य 
एवाभीप्तित इत्यथः ॥ 

एवं शोध्यश्लोधक्वेचित्रयमभिधायं तन्मह 
मोपनतां दीक्ताभिदमभिधातुमाह 

ोध्यभेदोऽथ वक्तव्यः 
संक्षेपात्सोऽपि कथ्यते ॥१६२॥ 

शोध्यभेदमेवाह 

एकत्रिपञ्चषर्िश- 
द्वेदात्ताखश्चतुरविधः । 

पञ्चेकभेदाचाध्वान- 
स्तथेवाण्डचतुश्यम् ॥१६०॥ 

एवं दशविधं शोध्यं 
त्रिंशद्धा तदहिधित्रयात् । 

 शोध्यरोधकमेदेन 
दरातानि ववेकर्विद्रातिः ॥१६९५॥ 
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अत्रापि न्यासयोगेन 
रोध्येऽध्वनि तथाकृतेः । 

दातेकर्विदातिभिदा 
` जननादुज्छ्िता भवेत् ॥१६६॥ 
जननादिमयी ताव- 

ल्येवं शतदशि श्चुतिः । 
स्यात्सप्तयधिका सापि 

दरव्यविज्ञानभेदतः ॥ १६. ॥ 
दिधेति पञ्चाशीतिः स्या- 

च्छतान्यधिकखाभ्धिका । 
भोगमोक्षानुस्न्धाना- 

द्विविधा सा प्रकीर्तिता ॥१६८॥ 
अद्युभस्येव संद्यश्या 

ल्युभस्याप्यथ रोधनात् । 
हिधा मोगः यभ शदिः 

काटत्रयविभेदिनि ॥ १६९ ॥ 
एकरटिसामस्त्यवश्चा- 

त्स्तवलयटवा ज्जः । 
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गुरुरिष्यकरभात्सोऽपि 
 दिभेदयेवं विभिद्यते ॥ १७० ॥ 

प्रयक्षदीक्षणे यस्मा- 
दयोरेकानुसन्धितः । 

तारग्दीक्षाफरं पूर्णं 
विसंवादे तु विष्वः ॥१७१॥ 

परोक्षमृतदीक्षादो 
गुरुरेवानु सन्धिमान् । 

क्रियाज्ञानमदहिम्ना तं 
रिष्यं धाञ्नीप्सिते नयेत्॥१७२॥ 

अविभिन्ने करियाज्ञाने 
कमशो तथेव ते । 

अनुसन्धिः पुनभिन्न 
क्म यस्मात्तदात्मकम् ॥ १,७३॥ 

श्रीमत्खच्छन्दश्ाखे च 
, . वासनाभेदतः फलम् । 
दिष्याणां च गुरोश्वोक्त- 

 मभिन्नेऽपि करियादििके ॥१७९॥ 
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भोगस्य शओोधकाच्छोध्या- ` ; 
द्नुसन्धेश्च तादशात् । 

वैचित्यमस्ि भेदस्य 
वेचित्यप्राणता यतः ॥१७९॥ 

 पञेति तखाध्वावरिष्टाः, शोष्यरोधकभेदे- 
नेति चरितः शोध्यानां सत्तया शोधकेरभेदेनेह। 
सप्ततीति प्रागुक्ता रोधकसंबन्धिनी । एवं सप- 
लयधिकानि दाचत्वारिशच्छतानि, द्रव्येति अनेन 
क्रिया रक्ष्यते। खं श्न्यम् , अन्धयश्चत्वारः, तेन 
चत्वारिरादधिकानि पञ्ारीतिः शतानि । अशु- 
भस्येवेति कोकधर्मिणः । शुभस्यापीति रिवध- 
भिंणः। सप्तधेति शुभस्य हि शुद्धावतीतवतेमा- 
नभाविभेददेकेकभेदाख्रयः, अतीतवतेमाना- 
तीतवतेमानभाविखेन द्विकमेदा अपि त्रयः, 
सामस्त्येन चेक इति । अष्टधेति अशुभस्य शुच्य 
सह । सोऽीति युरुः। एवं विभियत इति वक्ष्य- 
माणेन क्रमेण । विसंवाद इति योरपि भिन्ना- 
नुसन्धानात्मनि । युरुरेषेति शिष्यस्य दिगन्तर- 
स्थतवात् श्रतत्वाचच । तथेवेति अभिन्ने। तदास्म- 
'कमिस्यनुसन्ध्यनुप्ाणितम् ॥ १७५ ॥ 
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तत्र शोधकवेचित्रयमेव दशयति 

तथाहि वक्रेयस्याध्वा 
श्ुद्धस्तेरेव योजितः । 

भोक्तमिष्टे कचित्तस्वे 
स भोक्ता तद्रखान्वितः ॥१७६॥ 

शुभानां कमणां चात्र 
सद्धावे भोगचित्रता । 

तारगेव भवेत्कमं- 
शयु स्वन्येव चित्रता ॥१९७७॥ 

भोगश्च सयरउक्रान्या 
देहेनैवाथ संगतः । 

तदैवाभ्यासतो वापि 
देहान्ते वेयसो चतुः ॥१७८॥ 

प्राक्तनाषठमिदा योगा- 
| द्वात्रिश्धेद् उच्यते । 

मोक्ष एकोऽपि बीजस्य 
समयाख्यस्य तादृशम् ॥१७९॥ 
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बारखदिकं ज्ञातशीघ्- 
मरणं राक्तिवमितम् । 

बृद्धं वोदिरय शाक्तं वा 
रोधनाशोधनाद्िधा ॥ १८० ॥ 

सद्यरक्रान्तितखेधं 
सा चासन्नखृतो गुरोः । 

कार्यलयाज्ञा महेशस्य 
श्रीमद्रह्ृरभाषिता ॥१८१॥ ` 

दृष्टा शिष्यं जराग्रस्तं 
व्याधिना परिपीडितम् । 

उक्रमस्य ततस्त्वेनं 
परतच्वे नियोजयेत् ॥१८२॥ 

पञ्चत्रिरादमी भेदा 
गुरोवां गुरुरिष्ययोः । 

उक्ते विभ्यकर्ना- 
त्सप्ततिः परिकीतिताः॥१८२॥ 

एतेभदेः पुरोक्तांसता- 
न्भेदान्दीक्षागतान्गुरः । ` 
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हत्वा वदेस्प्रसख्यानं 
स्वभ्यस्तज्ञानसिदये ॥१८५॥ 

॥ शोध्यवेचित्रयं च शुभानामियादिना प्रका- 
शितम् । तदेवेति दीक्षासामनन्तर्येण । अभ्या- 
सत इति मन्नाराधनक्रमेण । दराच्रिशद्धेद इति 
चतुणामष्टमि्थंणनात् । शक्तमिति विद्रदादि- 
रूपम् । सेति सव्यरउत्कान्तिः । उक्तेति श्ुरुशि 
ष्यक्रमात्सोऽपि द्िधयेवं विभिद्यते इदयादिना ॥ 

एतदेव विभज्य दरयति 

पञ्ाह्ीतिशती या 
चत्वारिदात्समुत्तरा कथिता । 

तां सप्ता भिव 
दीक्षाभेदान्सखयं कस्येत् ॥१८९५ 

पञ्चकमिह रक्षाणां 
च सप्तनवतिः सहखपरिसंख्या। 
““ ` अष्टो रातानि दीक्षा- 

भेदोऽयं माङिनीतन््रे ॥ १८६॥ 
भिखेति यणयित्वा ॥ १८६ ॥ 
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एवमुक्तान्मुख्यभेदान् संकरख्यन् भेदान्तरा- 
ण्यप्यत्र सन्तीयाह 

सक्ततिधा रोद्गण- 
. श्िश्यद्धा शोध्य एकतत्त्वादिः । 
साण्डः षडध्वरूप- 
स्तथेतिकतव्यता चतुर्भेदा ॥१८७॥ 

द्रव्यज्ञानमयी सा 
जननादिविवजिताथ तदयुक्ता । 

पञ्चत्रिरराडा पुन- 
रेषा भोगापवगंसन्धानात्)१८८॥ 

यस्माद्र््रिंशद्धा 
भोगः च्ुभद्युद्यद्युदधिकारमिदा । 

मोक्षखेधा हिगुणा 
सप्ततिरितिकायतामेदाः॥ १८९ ॥ 

दविरणेति युरुशिष्यगतादनुसन्धानभेदात् ॥ 
भेदान्तराणां सद्धावं दशेयति 
दरोधनशोध्यविभेदा- 
दितिकतैव्यत्वभेदतश्चेषा । ` 
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दीक्षा बहधा भिन्ना 
दोध्यविहीना तु सप्ततिधा॥१९०॥ 

मन्त्राणां सकटेतर- 
साद्निरङ्ादिमेदसंकरनात् । 

 श्योभ्यस्य च तचवादेः 
पञ्चदश्ायुक्तभेदपरिगणनात् १९१ 

भेदानां परिगणना 
न शक्यते कतुमियसंकीर्णाः । 

भेदाः संकीणाः पुन- 
रन्ये भूथस्त्वकारिणो बहूधा १९२ 

व्रोधकदोध्यादीनां 
दित्रादिविभेदसद्धावात् । 

इतरो निष्कलः। उक्तेति ददामाहिके। असं- 
कीणौ मेदा इति अथौदुक्ताः। दिज्ादीति देवीद- 
येन त्रयेण वेत्यादेः ॥ 

नन्वेवं भेद्कथनेन किं स्यादि्याशङ्खयाह 
भोगे साध्ये यदय 
दहु कतव्य तदाश्रयेन्मतिमानच्१९३ 
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कारणमूयस्लं किङ 
फठभूयस्त्वाय किं चित्रम् । 

अपवगे नतु भेदं 
स्तेनासिन्वासतनारटत्वजुषा १९४ 

अल्पाप्याश्रयणीया 
क्रियाथ विज्ञानमात्रे वा । 

अस्मद्ररवः पुनरेतन्न मन्यन्ते इलाह 
अभिनवशगुक्तगुरुः पुन- 
राह हि सति वित्तदेशकाखादो १९९५ 

अपवगेऽपि हि विसती 
णकमविज्ञानसंय्रहः कायः 

.. एतदेवोपपादयति 
चिद्तेरवेचिन्या- 
चाञ्चत्येऽपि क्रमेण सन्धानात् १९६ 

तसिस्तसिन्वस्तुनि . 
 - रूढिरवश्यं हिवात्मिका भवति । 

तचवमदमतडत्सयक | 

मेतस्रास्प्रोद्रतो मया शिष्यः १९७ 
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इत्थं कमसंवित्तो 
मूढोऽपि शिवात्मको भवति । 

कमिकतथाविधशिवता- 
 नुम्रहसुभगं च देशिकं पश्यन् १९८ 
शिद्चरपि तदभेदद्शा 
भक्तिबराच्चाभ्युपेति रिवभावम् । 

यद्यपि विकस्पव्रत्ते- 
रपि मोक्षं दीक्षयेव देहान्ते ॥१९९॥ 

राखे प्रोवाच विभु- 
स्तथापि टढवासना युक्ता । 

शाख इति श्रीनिशाटनादो । तच्च षथमा- 
हिकादो बहूक्तम् ॥ 

अत्र चान्येषामभिप्रायान्तरमाह 

 मोक्षेऽप्यस्ि विषः 
क्रियास्पभूयस्त्वजः सरोकादि; २०० 

इति केचित्तदयुक्तं 
स विचित्रोभोग एव कथितः स्यात् । 



२०४ शोर ] धोडरामाहिकम् । ७७ 

ननु ययेवं न युक्तं, तत् कतरः पक्ष आश्र 
यणीय इद्याराङ्खयाह 

संस्कारदोषवतैन- 
` जीवितमध्येऽस्य समयरोपायम् ॥ 
नायाति विघ्रजाटं 
क्रियाबहूतवं सुभक्षोसतत् । 

यस्मात् सबीजदीक्षा- 
संस्छृतपुरुषस्य समयरोपाये २०२ 

भुक्ते भोगान्मोक्ो 
नेवं निर्बी जदीक्षायाम् ¦ 

इति केचिन्मन्यन्ते 
युक्तं तच्चापि यत्स्मृतं शाखे ॥२०३॥ 

अत्रैव हेतुयस्स्प्रतं शाखे इति ॥ २०३ ॥ 

तदेवाह 

 समयोटुङ्कनादेवि 
क्रव्यादतवं शतं समाः ॥ २०४॥ 



७८ श्रीतक्रारोके । 

. एतदेव निगमयति 

तस्माहुरुशिष्यमतो | 
रिवभावनिरूदिवितरणसम्थम् । 

क्रमिके तखोद्धरणा- 
दि कम॑ मोक्षेऽपि युक्तमतिविततम् 

खभ्यस्तज्ञानस्य थुरोः पुनरेवं न कशिन्नि 
यम इवयाह 

यस्तु सदा भावनया 
, . खभ्यस्तज्ञानवान्गुरूः स शिद्रोः । 

अपवगांय यथेच्छं 
यं कंचिदुपायमनुतिष्ठेत् ॥ २०६॥ 

एवमेततप्रसङ्गादभिधाय प्रकृतमेवाह ` 
एवं शिष्यतनो शोध्यं 

 न्यस्याध्वानं यथेप्सितम् । 
दोधकं मनच्रसुपरि 

न्यस्येत्तच्वानुसारतः ॥ २०७॥ 
तत्वानुसारत इति शोभ्याध्वोपलक्षणप् । 

अनेन च तत्तन्मच्राठममकः परो न्यास आसुत्रितः॥ 
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तदेवाह 
हयोमातकयोस्तख- 
सिया वणेक्रमः पुरा । 

 कथितस्तं तथा न्यस्ये- 
तत्तत्तर्वविद्युदये ॥ २०८ ॥ 

द्रयोरिति शब्दराशिमालिन्योः ॥ २०८ ॥ 

नयु 

(1. अध्वा बन्धख कारणम् ॥ 

इयादयुक्तया वणीध्वापि अविरोषाहन्धक एव, 
तत् कथमिहास्य शोध्यतेऽपि शोधकस्वमुच्यते 
इत्याश ङ्गयाह 

वणोध्वा ययपि प्रोक्तः 
रोभ्यः पाशचात्मकस्तु सः । 

मायीयः रोधकस्त्वन्यः 
शिवात्मा परवाञ्यः ॥ २०९ ॥ 

ननु एकस्येव रोध्यत्वे शोधकते च कि प्र 
माणमिवयाशङ्याह 



श्रीतत्रारोके । 

उवाच सदयोज्योतिश्च 
त्तो खायम्भुवस्य तत् । 

बाढमेको हि पार्ात्मा 
दाब्दोऽन्यश्च शिवात्मकः ॥२१०॥ 

तस्मात्तस्यैव वणेस्य 
युक्ता शोधकशोध्यता । 

अस्मदागमोऽप्येवमिदयाह 

श्रीपूरवशचाखरे चाप्युक्तं 
ते तेराछिद्धिता इति ॥ २११॥ 

सदयोजातादिवक्राणि 
हृदादययङ्गानि पञ्च च । 

षटृङृत्वो न्यस्य षटि 
न्यासं कुयादरादितः ॥ २१२॥ 

परापराया वेरोम्या- 
हरायां स्यात्पदत्रयम् । 

ततो जरादहङ्ारे 
पञ्चाष्टकसमाश्चरयात् ॥ २१२३ ॥ 



२१६ छ] षोडद्यमाहिकम् । ८१ 

पदानि पञ्च धीमूट- 
पुरागाख्ये त्रये त्रयम् । 

एकं त्वञ्युद्वित्कार- 
हये चैकं नियामके ॥ २१९४ ॥ 

कटमायादये चेकं 
पदसुक्तमिह कमात् । 

विदेश्वरसदाराक्ति- 
रिवेषु पद पञ्चकम् ॥ २१९५॥ 

एकोनर्विातिः सेयं 
पदानां स्यात्परापरा । 

यदुक्तं तत्र ` 
स तया संप्ुद्धः स्योनं विक्षोभ्य शक्तिभि, 
तत्समानश्वुतीन्वणोसतस्संख्यानखजत्मथुः ॥ 
ते तेरालिद्धिताः सन्तः सवेकामफरव्रदाः । (३।२८) 

इति । एवमेक एव वणैः शिवार्मकतयानु 
ध्यातः शोधकोऽन्यथा तु शोध्य इत्यत्र तात्प- 
येम् । षट्कृत्व इति शक्तीनां शक्तिमतां च 
संबन्धीनि पतित्वं संमील्येलय्थः । वेरोम्या- 
दिति दीकायां हि संहारक्रम एवोचितः, तेना- 



८२ | श्रीतत्रारोके । 

गमे खृष्टिक्रमेणाभिधनेऽपि एवमेव न्यासः 
कायं इत्याशयः । पदत्रयमिति फट् हः हू 
सार्धेकेकाणेरूपम् । पञ्चेति फट् रर रुरु हे पिव 
इति सा्धदिद्येकदिवणौरमकानि । पुरागेति 
पुसा सहिते रागतचे इत्यथैः । त्रयमिति वम 
भीषणे भीमे इति दित्रिद्यक्षरम् । एकमिति 
धोरमुखीति चतुरणंम् । एकमिति हः इदयका- 
क्षरम् । एकमिति घोररूपे इति चतुरक्षरम् । 
ऋमादिति तेन रूपे इति कराया, घोर इति 
मायायाम् । पदपञ्चकमिति दहं परमघोरे हीः 
अघोरे ओभिलयेकपञेकत्येकात्मकमप् । तत्र षि. 
दायां पदमेकम् , ईश्वरे चेक, सदारिषे दयं, 
शाक्तिशिवयोश्वेकमिति विभागः ॥ 

अत्रेव वणैविभागमाह 

सार्धं चेकं चेकं 

सार्ध दे शी दगथ युग्मम् २१६ 
त्रीणि रगन्धिश्वन्द्रः 

शरुतिः शरी पञ्च विधुमहशनन्द्रा। 



२२१ कोऽ] पोडदामादिकम् । ८३ 

एकान्नविरतो स्या- 
द॒क्षरसंख्या पदेष्वियं देव्याः ॥ 

हल्दययुतवसुचित्रगु- 
परिसंख्यातसखवणायाः । 

मूरान्तं साधेवणं स्या- 
न्मायान्तं वणेमेककम् ॥२१८॥ 

शाक्तयन्तमेकमपरा- 
न्यासे विधिरुदीरितः । 

मायान्तं हस्ततः शक्ति 
पर्यन्ते स्वर उच्यते ॥ २१९॥ 

निष्करे रिवतच्वे वे 
परो न्यासः परोदितः। 

परापरापदान्येव 
ह्यघोयोयष्टकदये ॥ २२० ॥ 

मन्रास्तदनुसारेण 
तच््ेष्वेतद्मयं क्षिपेत् । 

पिण्डाक्षराणां स्वेषां 
वणेसंख्या विभेदतः ॥२२१॥ 



८७ श्रीतघ्रारोके । 

अबव्यक्तान्तं खरे न्यस्या 
रोषं रेषेषु योजयेत् । 

बीजानि सवेतत्तवेषु 
व्यापुसवेन भ्रकस्पयेत् ॥२२२॥ 

पिण्डानां बीजवल्यास- 
मन्ये तु प्रतिपेदिरे । 

अकृते वाथ शोध्यस्य 
न्यासे वस्तुबरात् स्थितेः २२३ 

शोधकन्यासमात्रेण 
सवं शोध्यं विद्युध्यति । 

मह इति सोमसुयोभरिरक्षणानि त्रीणि । 
ह रृदढययुतेति हटलूयेन अनच्कटकारद्ययेन युता 
अधिका इत्यथः, वसुचित्रण्िति अष्टात्रिशात् । 
यदुक्तं 

निष्करे पदमेकाणं भयणे कार्णमिति हयम् । 
सकले तु परिहेयं पञैकार्णदयं दये ॥ 
चतुरेकाश्वरे ढे च मायादित्रितये मते। 
चतुरशरमेकं च कालादिष्वितये मतथ ॥ 
रञ्जक उषणंपुदिहं प्रधाने त्यर्णमिष्यते । 



२२४ शोऽ 1] षोडहमाहविकम् । ८५. 

बुद्धो देवाष्टकव्याप्या पदं बक्षरमिष्यते ॥ 
ततः पश्चाष्टकन्याप्या यकदिद्यक्षराणि तु । 
विधापदानि चत्वारि साधेवणं च पश्चमम् ॥ 
एकैकसाधेवणानि त्रीणि त्ते तु पाथिवे ।' 

(मा०वि०४।२३) 
इति । मूलान्तमिति प्रङृयन्तमण्डद्वयव्यापक- 
मिथः । एककं वणमिति चतुष्करम् । एक- 
मिति मायाचीजम् । हिति भ्रकरणादमरतबी- 
जम्। एवं खरोऽपि ओकारः। पर इति विसरगेः। 
तदुक्तं 

(सार्धनाण्डद्वयं व्याप्तमेकेकेन परथग्द्रयम् । 
अपरायाः समाख्याता व्या्तिरेषा विलोमतः ॥ 
सार्णेनाण्डत्रयं व्याप त्रिश्चेन चतुथकम् । 
सवातीतं विसर्गेण पराया व्यापतिरिष्यते । (४।२५) 

इति । तदनुसरणेति परापरापदानामेव स- 
मनन्तरोक्तां तत्तत्तव्यापिमयुखयेखथः । 
तदुक्तं 

(परापराङ्गसंभूता योगिन्योऽष्टो महा्रराः । 
पश्च षट् पश्च चसारि द्ित्रि्णो; क्रमेण तु ॥ 

` जेयाः सतकादश्चाणां एकाधोणेहयान्विताः ॥ (३।६०) 
इति । पिण्डाक्षराणामिति नवादमादीनाम् । सं- 
ख्या नवादिका। खर इति उकारे। शेषं पुरुषादि 



८६ श्रीतश्रारोके । 

देषेषु थादिषु। बीजानीति पिण्डपद विलक्षणानि 
एकाक्षरादीनि । बीजवदिति पिण्डानामपि 
प्रतितं उ्यासुतया न्यासः कायं इत्यथः ॥ 

अन्यस्तमपि शोध्यं केवखेनेव शोधकन्या- 
सेन शुच्यतीयत्र किं प्रमाणमिदयाशङ््याह 

श्रीमन्मद्युञ्चयादो च 
कथितं परमेष्ठिना ॥ २२५ ॥ 

तदेवाह 
अधुना न्यासमात्रेण 

भूतश्युदधिः प्रजायते । 
नन्वेतदत्र देहशुच्यथमुक्तमिति कथमिह 

संगच्छतामिदादाङ्थाह 

देदश्चुयथेमप्येत- 
तुर्यमेतेन वस्तुतः ॥ २२५॥ 

अन्यप्रकरणोक्तं य- 
युक्तं प्रकरणान्तरे । 

 ज्ञापकत्वेन साक्षाद 
तकि नान्यत्र गृह्यते ॥२२६॥ 
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मालिनीमातकाट्गस्य 
न्यासो योऽचाविधो पुरा । 

प्रोक्तः केवरसंशोद्र- 
 मन्रन्यासे स एव तु ॥२२७॥ 

त्रिपदी दयोदयोः स्या- 
स्रलेकमथाष्टसु श्रुतिपदानि । 

दिक्चन्द्रचन्द्ररसरवि- 
दाररारटग्दङ्म्गाङ्शशिगणने ॥ 

अह्गरमाने देव्या 

अष्टादश वैभवेन पदमन्यत् । 
अपरं मानमिदं स्यात् 

केवरश्रोधकमनुन्यासे ॥२२९॥ 
तु्यैपदात्पदषद् 

मानददितयं परापरपराख्यम् । 
` हाददाकं दादशकं 

तत्तवोपरि पूववच्वन्यत् ॥२३.० 



८८ श्रीतत्रारोके । 

वस्तुत इति रोध्यशोधकात्मनो न्यासस्य 
साम्यात् । साक्षादिति विधायकेन । किं ना 
न्यत्र ह्यते इति अपितु गह्यते एवेलय्थः । 
अद्गस्येति तत्खरूपस्येलयथः । केवरेति शोध्यप- 
रिहारेण, रोध्यसंमीरखनायां त॒ प्रागन्यथोक्त एव 
वणोदिक्रमेण न्यासः। स एवेति न्यासः तत्रम 
इति यावत् । त्रिपदीति संहारक्रमेण । दयोद- 
योरिति अङ्कखयोः, तेन षडङ्कलाः । अष्टखिति 
अङ्करेषु । श्रुतीति चतवारि, तेन दवार्िरात्। 
दिगिति दश, चन्दरेलेकः, रसेति षट्, रवीति 
दादश, शरेति पञ, गिति दयम्। अष्टादशेति 
पदानि । वेभवेनेति व्यापकतया, यदुक्तं 

“उधापक पदमन्यच '*“ ००००००००००००००.७ | (६।२४) 

इति। केवठेति राोध्यपरिहारेण । तयेपदादिव्या- 
रभ्य । पदषद् इति यत्रा्टङ्कुखानि चत्वारि, 
दशाङ्कलमेकमेकाङ्कटं चैकमिति । उपरीतिते 
नान्न परतिपदमङ्कलख्योदेयं दयमधिकीभवती 
त्यथः ॥ २३० ॥ 

नन्वस्याः समनन्तरमेव तचखक्रमेण पदानां 
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न्यास उक्तस्तत्कथमिह एतदिदानीमेवान्यथा- 
भिधीयत इलयादाङ्कथाह 

केवटदरोधकमन््र- 
न्यासामिप्रायतो महादेवः । 

तच्वक्रमोदितमपि 
न्यासं पुनराह तदिरूडमपि २३१ 

महादेवो हि शोध्यानां षर्टिंशत्तत्वानां ऋ- 
मेण तल्यासपुरःसरीकारेण उदितमपि शोधक- 
मन्रन्यासाभिपायेण पुनस्तद्धिरुद्धमपि एकान्न- 
विंदातेः पदानां न्यासमाह तदन्यथालेनापि 
अकथयदिलयथः ॥ २३१ ॥ 

तदेव पठति 

निष्कटे पदमेकार्णं 
यावच्रीणि तु पार्थिवे । 

इत्यादिना तच्चगत- 
 कऋमन्यास उदीरितः ॥२३२॥ 
पुनश्च माखिनीतन्ने 

` वभेवियाबिभेदतः । 
द् १ 



९० श्रीतत्रारोके | 

हिधा पदानीद्युक्वाख्य- 
घ्यासमन्यादशां विभुः ॥२३३॥ 

उदीरित इति चतुथेपटरे, तच्च समनन्तर- 
मेव संवादितम्। उक्त्वेति षष्ठे पटे, यदुक्तं 
तत्र 

(पदानि द्विविधान्यत्र वगेविदाविभेदतः । 
तेषां तन्मन्रवश्याधियथेदानीं तथा शृणु ।' (६।१९) 

इति । अन्यादशामिति त्वक्रमन्यासविपरीत- 
मिलथैः ॥ २३३ ॥ 

तदेवाह 
एकेकं ब्यहुरं ज्ञेय 

तत्र पूवे पदत्रयम् । 
अष्ाद्गखानि चत्वारि 

दशाङ्करमतः परम् ॥२३४॥ 
द्ङकरे हे पदे चान्ये 

षडद्गरमतः परम् । 
दादशाङ्कलमन्यच 

देऽन्ये पञ्चाङ्भरे पृथक् ॥२३९५॥ 
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पददययं चतुष्पवे 
तथान्ये हे द्विपवंणी । 

पदत्रयमेकेकं द्यङ्कलमिति षडङ्लाः । अ- 
टाङ्कलानीलयत्रापि एकेकमिति संबन्धनीयम् । 
दयङ्कले द्वे पदे इति एकेकं पदमेकाङ्करमिलयथः। 
एथगिति एकेकं पयाङ्करमिल्थः, अन्यथा हि 
प्रयेकं साधद्वयाङ्कलत्वं स्यात् । पदद्वयं चतुष्प 
वेति प्रयेकं द्विपर्वैत्वात् । दे दिपवेणी इति 
प्रयेकमेकपर्वेयथंः ॥ 

देवोपसंहरति 

एवं परापरदेग्याः 
खतन्रो न्यास उच्यते ॥२२६॥ 

खतव्र इति तचखन्यासायनपेक्षत्वात् । पूवं 
हि शोध्यं त्वादि षिन्यस्येतह्यास इद्यस्य त- 
त्पारत्यम् , इह तु तत्परिहारेण खातथ्येणेवास्या 
न्यास इति विषयभागः। यद्भिप्रायेणेष 

(अपरं मानमिदं खात्केवलशोधकमयुन्यासे 
इ्यादुक्तम् । अतश्च शोध्यपारत्यात् खात- 
ष्याच्च दैविष्येनोक्तस्यास्य न्यासस्य पएकेकल्छ- 



९२ श्रीतत्रारोके । 

ङ्लमिति पटित्वा पूर्वस्य पदत्रयस्य चलुरङ्गल- 
त्व, पदद्रयस्य च प्रयेकं द्यङ्करखत्म् , अन्यच 
षडङ्कखमेव, प्राच्येन सह तु द्वाददाङ्करले; 
पदद्वयस्य दशाङ्गुलस्वेऽपि एकस्य अयज्व, 
अपरस्य च सपताङ्ुखत्वं द्विविधस्य च पदद्वयस्य 
प्रयेकं चतुरङ्करतवं द्रथङ्करुतवं चे्याद्यभिधाय 
पूवोपरानुसारितया उभयपक्षमीटनयाङ्लभ्य- 
लासेन ग्याख्यायामाषपाटपरियागः कष्टक- 
ल्पना पुनवेचनानुपयोगः श्रीमहुरुब्याख्याति- 
करमश्वेति दोषाः ॥ २३६ ॥ 

नन्वेवं देवीद्रयस्यापि न्यासः कस्मान्नोक्त 
इत्याश ङ्गयाह 

विद्याहयं शिष्यतनो 
न्यापुसेनेव योजयेत् । 

इति दरोयितुं नास्य 
पुथङ्न्यासं न्यरूपयत् ॥२३७ 

नन्वेवं शोधकस्य द्विविधेन न्यासेन . कि 
स्यादित्याशङ्कां गभी्िय फलाविरोषेऽपि प्रक्रि 
यामात्नस्येव वेकित्रयमियाह | 
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एवं श्लोधकमन्लस्य 
न्यासे तद्रहिमयोगतः। 

पाराजारं विरीयेत 
` तद्यानबरुतो गुरोः ॥२३८॥ 

ररोध्यतखे समस्तानां 
योनीनां तुल्यकारतः । 

जननाद्धोगतः कमं- 
क्षये स्यादपव्रक्तता ॥२२९॥ 

पादाजारमिति षडध्वरूपं, तचाथादन्यस्तम्। 
तत्व इत्युपलक्षणं, तेन षडध्वन्यपि । न्यास- 
शआाथंसिद्धः ॥ २३९ ॥ 

नन्वेवमस्याणोयुगपदनेकशरीरगतसेन भो- 
क्तस्वेऽपि किमन्योन्यस्यानुसन्धानमस्ति न वे- 
दय्ज्खयह 

देषैस्तावद्धिरस्याणो- 
कित्र मोक्तरपि स्फुटम् । 

मनोऽनुसन्धिना विश्व- 
संयोगप्रविभागवत् ॥२५०॥ 
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इहास्याणोः संकुचितस्यात्मनस्तावद्धिमैश्र- 
बलोपनतेयुगपद वस्थितेरनेकेर्दहेस्तत्तत्कमेवेवचि- 
त्यारञ्पतया चित्रं नानाकारं भोक्तुरपि मान- 
समनुसन्धानं स्फुटं नास्ति, य एवाहमन्यसिन् 
देहे भुक्तवान् स एवाहमसिन्नपि इयेवमात्म- 
कमस्य ज्ञानं नोदियादिलथः । अत्रैव निदशनं 
विश्वसंयोगप्रविभागवदिति । यथाहि आत्मनो 
उयापकत्वात् स्थितेषु विश्वेन भावत्रातेन संयो- 
गविभागेषु अनेन सं युक्तोऽसि, अनेन च विभ- 
क्तोऽसीयेवं नानु सन्धानं, तथेहापीलयथैः २४० 

ननु असिद्धोऽयं दष्टान्तो यदस्य उ्यापक- 
त्वात् तत्रापि एवमनुसन्धिरस्तु--इव्याशङ्खयाह 

नियला मनसो देह- 
मात्रे बृत्तिस्ततः परम् । 

नानुसन्धा यतः सेक- 
सखान्तयुक्ताक्षकट्पिता ॥२५१॥ 

मनसो हि नियतिशक्तिनियश्रणया देहमात्र 
एवानुसधानात्मा इत्ति; नतु ततोऽन्यत्र, यतः 
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सा तदीया इत्तियुगपञ्ज्ञानानुदयादेकेन चक्षु- 
रायन्यतमेन 
(आत्मा मनसा संयुञ्यते, मन शन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन ॥ 

(न्या०पन्मा०१।१।४) 

इस्यादिनीदया खान्तय॒क्तेन इन्द्रियेण करिपिता 
तद्धीनेयथेः ॥ २४१ ॥ 

इन्द्रियाणां च नियतडत्ति ज्ञानमिति ऊुत- 
स्तदुष्छह्नेनापि देहान्तरादो मनोऽनुसन्दध्या- 
दत एवाह 

प्रदे दावृत्ति च ज्ञान- 
मव्वनस्ततर त्न तत् ॥ 

भोग्यज्ञानं नान्यदेहे- 
ष्वनुसन्धानमहति ॥ २४२ ॥ 

भोग्यज्ञानमिति नीरसुखादिविषयं वेदन- 
मिलयथः ॥ २४२ ॥ 

ननु यद्येवं, तव्योगिनां पातिभन्ञानादावती- 
न्द्ियाथविषयं ज्ञानं कस्मादुदियादित्याशङ्याह 

यद्ा तु मनसस्तस्य 
देरत्तरपि धुवम् । 



९ श्रीतत्रारोके । 

योगमन्रक्रियादेः स्या- 
देमल्यं तहिदा तदा ॥ २५२ ॥ 

तस्येति बाद्येन्द्रियाधीनवृत्तेरपि, तद्विदेति त. 
स्यातीन्दियस्याप्यर्थस्य विद् ज्ञानमिलयथंः २४३ 

एतत्परकृतेऽपि योजयति 

यथामरु मनो दूर 
सितमप्याशु परयति । 

तथा प्रत्ययदीक्षायां 
तत्तहूवनदशंनम् ॥ २४४ ॥ 

जननादि वियुक्तां तु 
यदा दीक्षां चिकीषति । 

तदास्मादुद्धरामीति 
युक्तमूदपरकर्पनम् ॥ २४९५ ॥. 

यदा शोध्यं विना शोचु- 
न्यासस्तत्रापि मन्ततः । 

जननादिक्रमं कुया- 
तत्व संश्ेषवनितम् ॥ २५६ ॥ 
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एकाकिदोद्न्यासे च 
जननादिविवजने । 

तच्छोदुसंपुटं नाम 
केवरं परिकट्पयेत् ॥२४५७॥ 

तत्तद्धुवनदशेनमिति तीव्रशक्तिपातभाजो 
हि कस्यचित् तेषु तेषु भुवनेषु अनेकदे हविषय- 
मपि अनुसन्धानं स्यादिलयथः । युक्तमिति जन- 
नादेरचिकीर्षितस्वात् । ङयोदिति अर्थादवुद्लि- 
खितविरोषतया, अत एवोक्तं तखसंश्छेषवर्जि- 
तमिति ॥ २४७॥ 

एवं यथेप्सितरोद्धसंपुटितं रिष्यनाम क- 
ल्पयित्वा किं ढुयोदिव्याराङ्गयाह 

दरव्ययोगेन दीक्षायां 
तिखाभ्याक्षततण्डुटम् । 

तत्तन्मन््रेण जुहुया- 
जन्मयोगवियोगयोः ॥२४८॥ 

तत्तन्मन्रेणेति शोद॒संपुटितशिष्यनामल- 
क्षणेन । जन्मयोगवियोगयोरिति वस्तुतस्तल्नि- 
मित्तमिल्यथः ॥ २४८ ॥ 

१३ 



९८ श्रीतश्रारोके । 

विन्ञानदीक्षायां पुनरेवं कतेव्यं किंचिन्ना- 
स्तीदयाह 

यदा विज्ञानदीक्षां तु 
कु्याच्छिष्यं तदा भराम् ।. 

तन्मन्रसंजस्पबरात् 
परयेदा चाविकल्पकात् ॥२४९॥ 

तन्मन्रेति तस्य रोदुत्वेनाभीप्सितस्य मच्रस्ये- 
लर्थः। चो भिन्नक्रमो हेतो, तेन तदा चेति। आ 
अविकल्पकादिति साक्षास्कारात्मनिविंकल्पक- 
विश्रान्तिपर्यन्तमियथंः ॥ २४९ ॥ 

ननु शब्दात्मा संजल्पः कथमविकल्पके वि- 
भ्राम्येदिलयाशङ्खयाह 

विकल्पः किर संजल्प- 
मयो यत्स विमशेकः । 

मन्रात्मासो विमरोश्च 
 दडोऽपारशवतात्मकः ॥ २५०॥ 
नियश्चानादिवरद्- 

हिवामेदोपकरिपतः । 
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तव्योगादैशिकस्यापि 
विकल्पः शिवतां जेत् २५१ 

विकर्पस्य हि संजर्पः खरूपं यदसो क्षेत्र 
ज्ञखातच्यात्मकत्वात्पराम्नष्ूखभावः। असौ संज- 
ल्प एव च मन्रात्मा यन्नान्तरीयकश्च विमरशों 
निविक्पेकरूपत्वाच्छद्धः, अत एव 

(सोऽयमेश्वरो भावः पशोरपि ॥' 

इत्यादिनयेन अपाशवतात्मकः, अत एव निलयः 
'खभावमवभासख "^" ˆ" "“" ॥ (३०प्र०१।५।११) 

इत्यादिनीव्या तदवियुक्तखरूप इव्यथः । नयु 
कथमेवंविधविमशयोगितं संजल्पारमनः स्थू- 
छस्य विकल्पस्य स्यादिलयाशङ्खयोक्तमनादि- 
वरद रिवाभेदोपकव्पित इति । मब्रयितुशेतः- 
सखरूपानुप्रवेशादेव विकल्पोऽपि शिवतां बजेद- 
विकल्पक एव विश्नाम्येदिलयथः ॥ २५१ ॥ 

नचेतद्ुक्तित एव सिद्धमिदाह 

श्रीसास्शाख्रे तदिदं 
परमेदरोन भाषितम् । 
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तदेव पठति 

अथस्य प्रतिपत्तिया 
 म्रह्यम्राहकरूपिणी ॥ २५२॥ 

सा एव मन्रशक्तिस्तु 
वितता मन्रसन्ततो । 

या नाम अथोलोचनाम्मिका याद्ययाहकर- 
पिणी अङ्कलिशिरोनिर्दैशपरख्यतदामशेमयी अ- 
विकल्पकसभावा प्राथमिकी प्रतिपत्तिः, सेव 
सर्वेषां मन्राणामनवच्छिन्ना भरमात्रेकात्मनि 
अन्तथप्ततया समुचरबरूपा शक्तिः सत्तेथः ॥ 

एवं चेदमनेनोक्तं स्यादित्याह 

, परामदोखभावेत्थं 
मन्रदाक्तिस्दाहता ॥ २५३ ॥ 

परामश हिधा ज्ुदा- 
शुद्धत्वान्मन्रभेदकः । 

सच शुद्धाशुद्धरूपतया द्विधा मन्रान्भेदय- 
तीदयाह परामशे इत्यादि ॥ 
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पतच्चागमोक्त्येव विभजति 

उक्तं श्रीपौष्करेऽन्ये च 
बरह्मविष्ण्वादयोऽण्डगाः॥२५५४॥ 

` प्राधानिकाः साज्जनास्ते 
साच्राजसतामसाः । 

तेर्यदपरामशा- 
तन्मयीभावितो गुरुः ॥२५५॥ 

वेष्णवादिः पञ्चः प्रोक्तो 
न योग्यः पतिङ्ासने । 

ये मन्राः शुदमागेस्थाः 
रिवभदट्रारकादयः ॥ २५६ ॥ 

श्रीमन्मतङ्गदिदशा 
तन्मयो हि गुरूः दिवः । 

तन्मय इति शुद्धपरामदाोतमशिवभहारका- 
दिमन्रेकात्म्यमापन्न इत्यथः ॥ 

नु भवतु नाम विक्पस्य क्षेघ्रज्ञखातभ्यो- 
हिखितसंजस्पयोगादिमशैकलतवं, तयोग एवास्य 
पुनः प्रथमतरं तस्य इव्याह् 



१०२ श्रीतत्राशोके । 

ननु खतन्रसंजल्प- 
योगादस्तु विमिता ॥२५७॥ 

परक्रुतः स विमशाचे- 
त्कुतः सोऽपि निरूपणे । 

आदययस्तथाविकटपल- 
प्रद्; स्यादुपदेष्टतः ॥ २५८ ॥ 

यः संक्रान्तोऽभमिज्पः स्या- 
तस्याप्यन्योपदेष्टतः। 

अथोच्यते विमरादसाविति, तत्सोऽपि कृत 
इदयाह विमरशाचेत् , ऊतः सोऽपीति । एवं हि 
विकल्पस्य संजल्पयोगाद्विमशेः, तस्माच संज- 
स्पयोग इद्यन्योन्याश्रयं भवेदिति भावः, 
तदिदमन्रावधायमियाह निरूपण इलयादि) 
निरूपणे हि उन्तमव्रद्धलक्षणादुपदेष्ठः सकाशात् 
आवयः कशिन्मूलमभूतो विमशेः समनन्तरोक्त- 
विकस्परूपतादायी भवेत् यः किरु उपदेदये 
प्रतिसक्रान्तः संजस्पात्मकतां यायात् यथो. 
गादपि विकल्पस्य पराब्रष्टत्वं स्यात् । नन्वेव- 
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मुपदेष्टरप्यसो कुतस्त इत्याशङ्खयोक्तं तस्याप्य- 
न्योपदेत इति ॥ 

एवं हि मूलक्षतिकारिणी इयमनवस्था परा- 
पतेदिलयाशङ्खयाह 

पूवेपूवेक्रमादि्थं 
य एवादिशुरोः पुरा ॥ २९५९ ॥ 

संजल्पो द्यमिसंक्रान्तः 
सोऽयाप्यस्तीति ग्रह्यताम् । 

इत्थं हि यथानुप्रवेमुपदेष्टकममवलम्ब्य स- 
हजविमशादमनः परमेशितुरादिय॒रोः सकारा 
एव प्राथमिकः संजस्पोऽमितः समन्तायथोत्तर- 
मुपदेदयेषु संक्रान्तः, स एव प्रतिसंकान्तचृत्ति- 
तया अनुवतेमानोऽद्यापि मायाप्रमातपयेन्तम- 
स्तीति ग्यतां नेवं काचिदनवस्थेयथः ॥ 

एवं च तन्माहारम्योपनतो यः कश्चन वेक- 
ल्पिको उयवहारः, सोऽपि धुवं तदात्मेवेदयाह 

यस्तथाविधसंजल्प- 
बरात्कोऽपि सखतन््रकः॥२६०॥ 



१०४ श्रीतत्रारोके । 

विमशेः कल्प्यते सोऽपि 
तदात्मेव सुनिश्चितः । 

एवमादियुरोः पथति भवृत्त एक एवेयत्का- 
लपन्तं ्रतिसंकरान्तव्रृत्तितयानुवतमानस्तत्तद- 
भिजल्पवयुषा स्फुरतीति सिद्धम् ॥ 

नु ययेवं, तद्यत्र शब्दात् शब्दान्तरे व्युस्पत्तो 
परामरशंभेदोऽस्ति, तत्र किं प्रतिपत्तव्यमिदया- 
शङ्क्याह 

घटकुम्म इतीस्थं वा 
यदि भेदो निरूप्यते ॥२६१॥ 

सोऽप्यन्यकस्पनाद्यी 
हयनारषत्यः प्रयतः । 

पणायते करोतीति 
विकल्पस्योचितो स्टम् ॥२६२ 

करपाण्यमिजत्पो तौ 
संकीर्येतां कथं कि । 

यदि नाम घटविमरार्छुम्भविमरशं इवयेवं- 
पकारः परामरेस्य भेदो निरूप्यते, तदसौ 
खोचितप्राच्यविमशेपरिद्यागात्कल्पनान्तरकारि 
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तया प्रयल्ेनापि परिहायंः। नहि करषाणिशब्दो 
करोयादानमिति करः, पणायते ॒तादिना 
उयवहरतीति पाणिश्चेति संकत्पयितुं स्छुटसु 
चितो कदाचिदपि संकीर्यैतामेकपरामराभि 
जद्पात्मतां भजत इत्यथैः ॥ 

नु ययेवं, तत्संभवन्ती अपि राब्दाच्छब्दा- 
न्तरे युत्पत्तिः कथमपहुयते इत्याशङ्खयाह 

राब्दाच्छब्दान्तरे तेन 
व्युत्पत्तिव्यवधानतः ॥ २६३ ॥ 

ल्यवहरत्त सा साल्ला- 

चित्रोपाख्याविमर्दिनी । 
तेन संजस्पासाङ्र्यण हेतुना व्यवधानतः 

खोचितप्राच्यविमरोसंनिधापनद्वारेण दाब्दाच्छ- 
उदान्तरे घटाभिजस्पादिव कुस्भाभिजल्पे उयुत्प 
्तिरवबोधः, बद्धव्यवहारार्पुनननाकारशब्दसं- 
दभेविमशेकारितया सा साक्षादव्यवधानेनेव 
तत्र सर्वेषां उयुत्पत्तिरितयथः ॥ 

एवमिदमन्र वस्तुसतसखं पयवसितमिदयाह 
तदिमर्शोद्यः घ्राच्य- 

सखविमशमयः स्छुरेत् ॥२६४॥ 
१४ 



१०६ श्रीतत्रारोके । 

यावद्माटस्य संवित्ति- 
रङ्त्रिमविमरने । 

तत् तस्मात् ब्ृद्धपरम्परायातखात्मीयविमरशे- 
मय एव घटादे विंमरोस्योदयः स्फुरेयावदनधिग- 
तशब्दाथेव्युतपत्तेवोरस्यापि दाब्दसंसगोयोगात् 
अङ्घत्रिमे खसंवित् विमरीने, तेन का वातो 
तद्युत्पत्तिभाजो जनस्येयथः ॥ 

अत एव च एतद्वेलक्षण्यं मन्राणां, येन तत्र 
परमेश्वरस्याद्र इत्याह 

तेन तन्मन्रहाब्दा्थ- 
विरोषोत्थं विकल्पनम् ॥२६९५॥ 

राब्दान्तरोत्थाद्धेदेन 
परयता मन्र आदतः । 

यच्चापि बीजपिण्डाद्- 
रुक्त प्राग्बोधरूपकम् ॥२६६॥ 

 तत्तस्येव कुतोऽन्यस्य 
तत्कस्मादन्यकर्पना । 
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तेन शब्दान्तराणां तत्तत्पराच्यखविमशेम- 
यतया स्फुरणेन हेतुना, शाब्दान्तरोत्थाहिकल्प- 
नात् तेभ्यः सहजानवच्छिन्नविमशैरूपेभ्यो म- 
व्रराञ्दाथविशेषेभ्यः समुत्थितं विकल्पनं भेदेन 
वैरक्षप्येन परयता साक्षात्कुवेता भगवता मजर 
आहतः परमोपादेयतयोपदिष्ट इत्यथैः । तच्छ- 
व्दान्तराणां परविमशौतमकत्वेऽपि वृद्धव्यवहार. 
परम्परया यथायथमवरोहकरमेण स्थूलेन संज- 
स्पाठमना रूपेणापि उद्य इत्युक्तम्, मन्राणां 
पुनरनादिथरेः प्रभूदयव्यापि अनवच्छिन्नसह- 
जपरामरीत्मकत्वमविशिष्टमेवेति । अत एव य. 
चापि पाक् 

श्रीजपिण्डार्म$ सयं संविदः स्यन्दनातमताम् । 
विदधत् ७०००००५ || (७।२) 

इत्यादिना बीजपिण्डादे्बोँधरूपत्वमुक्तं, तत्त- 
स्येव, नतु शब्दान्तराणामपि तेषां यथायथं स्थू 
लरूपत्वापततेरुक्तसात् । तत् तस्मादनवच्छिन्न 
बोधरूपे बीजपिण्डादौ कस्मादन्यस्य तत्तदुपष- 
देष्टपरम्परापतितस्य विमदान्तरस्य कल्पना, ना- 
स्यत्र संजल्पनान्तरतुरयकक्ष्यखमित्यथः ॥ 
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अनेनैवाभिप्रायेण सवत्र शाखे य॒रोमेश्र- 
तच्नविदारदत्वमेव मुख्यं लक्षणसमुक्तमिव्याह 

एतदर्थं गुरोयला- 
लक्षणे तत्र तत्र तत् ॥२६५७॥ 

छक्षणं कथितं ह्येष 
मन्रतन्त्रविशारदः । 

तदेवं स्वात्मना मन्राथपरिशीखनपरेणेव 
गुरुणा भाग्यमिलयाह 

तेन मन््राथंसंबोधे 
मच्रवातिकमादरात् ॥ २६८ ॥ 

उहापोह षरयोगं वा 
सवेथा गुरुराचरेत् । 

ननु ययेवंविधो य॒र्ने स्यात्, तदा किं 
कायैमित्याशङ्याह 

मन्राथविदभावे तु 
सवेथा मन्रतन्मयम् ॥२६९॥ 

गुरं कुयात् 
मश्रतन्मयमिति मभ्रेकात्म्यमापन्नमिलयथंः॥ 
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अत एवाह 
तद्भ्यासाः 

ततसंकर्पमयो ह्यसो । 
ननु दढनिरूढमन्राथभावनाभाजो युरोरपि 

अन्योऽभिजल्पो मन्रसमानमहिमेव, तत्कथमुक्तं 
मन्राणां संजल्पान्तरवुल्यकक्ष्यतं नास्तीयाश- 

द्व्यह 

तत्समानाभिसंजल्पो 
यदा मन्राथभावनात् ॥२७०॥ 

गुरोभवेत्तदा सव- 
साम्ये को मेद् उच्यताम् । 

नयु असिद्धं सवैसाम्यं, मन्रेतरस्य हि अ- 
भिजल्पस्य भिन्नेवानुप्र्वीलयाशाङ्खयाह 

अंशेनाप्यथ वैषम्ये 
न ततोऽथक्रिया हि सा ॥२.७१॥ 

वैषम्य इति आनुपूढ्यादिना मनब्रादधेदे । 
तत इ्यभिसंजल्पात्। सेति मरकाय ॥२७१॥ 

यस्तु स्यपि भेदे कीटगोमयाभ्यामिव 
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कीरं मनब्रसंजस्ाभ्यामपि पएकामेवाथेक्रियां 
पदयति, स रिव एवेह 

गोमयात्कीटतः कीट 
इत्येवं न्यायतो यदा । 

संजल्पान्तरतोऽप्यथ- 
क्रियां तामेव प्यति ॥२,७२॥ 

तदेष सलयसंजल्पः 
रिव एवेति कथ्यते । 

सलयसंजल्पत्वमेव दशांयति 
स यहक्ति तदेव स्या- 

न्मन्त्रो भोगापवगेदः ॥२७३॥ 
अनेनेवाभिपायेण भगवता 
(कथा जपः' (श्ि° घू° ३।२७) 

इत्यासूतरितम् ॥ २७३ ॥ 
अस्ाकं पुननोयं पश्च इत्याह 
नेषोऽभिनवयुप्तस्य ` 

पक्षो मन््रापिंतात्मनः । 
योऽथेक्रियामाह भिन्नां 
 कीटयोरपि तादः ॥२.७५॥ 
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तत्तन्मन्रसतखानुभवनिभाटनोधुक्तस्य भ्री- 
मतोऽभिनवयुप्तस्य पुनरेतन्न मतं यतस्तादशोः 
कीटगोमयप्रभवयोरपि कीरयोभिन्नाम्थक्रिया- 
माह तत्र कार्यमेदमभ्युपागमदिलयथः ॥२७४॥ 

ननु ययेवं, तददिनापि मन्नं मन्राथभावना- 
तारतम्यभाजः संजल्पमात्रादेव तत्सिद्धि्भव- 
न्ती कथमपह्ूयते इल्याशङ्कथाह 

मन््रा्पितमनाः किंचि- 
हदन्यत्तु विषं हरेत् । 

तन्मन प्स्व 

मच्रापितमना इति मन्रवीयं एव कृतानु स- 
न्धिरित्यथः। किंचिदिति श्छोकगाथादि । यदुक्तं 
प्रार् 

छोकगाथादि यत्किचिदादिमान्तयभुतं थतः । 
तसादिदंस्तथा सवं मन्रतेने्र पश्यति ॥ (३।२२५) 

इति ॥ 

नु मन्रापितमनस्स्वेनेव यदि विषहरणादिः 
सिच्छेत् , तद प्रयोजकेन यस्य कस्यचन शब्दस्य 
वचनेन किं स्यात्, बाढमिलयाह 
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२० स 

परं तत्र घटादिवत् ॥ २.७५ ॥ 
एतदेव दष्टान्तमुखेनापि हृदयङ्गमयति 
 कान्तासभोगसंजल्प- 

सुन्दरः कासूुकः सदा | 

तत्संस्कृतोऽप्यन्यदेष 
कुवेन्स्रातमनि तप्यति ॥२७६॥ 

तथा तन्मन्रसंजल्प- 
भावितोऽन्यद्पि बवन् । 

अनिच्छुरपि तद्रूप 
स्तथा कायकरो ध्रुवम् ॥२७७ 

त॒प्यतीति तत्संभोगचमत्कारसारतया खा- 
त्मनि विश्नाम्यतीयथः । अन्यदपि बुवन्निति, 
एवं द्यन्यवचनेनेव मन्रसंजल्परूपतायामनि- 
चछ्ठरपि तद्रूपः सतताभ्यासवशान्मन्रेकमय ए- 
वेल्थः । अत एव तथा मनच्राुयुण्येनेव काये- 
कर इत्युक्तम् ॥ २७७ ॥ 

ननु मच्रसंजल्पेच्छाविरहेऽपि कथं तन्मय- 
तयेवास्यावभासो भवेदिलयाश ङ्याह 
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विकट्पयन्नप्येकाथं 
यतोऽन्यदपि परयति । 

पर्व॑तं विकल्पयतो हि प्रमातुर्धटदशनं भ- 
वेदिति भावः ॥ 

पतदागमोक्त्या समथयति 

विषापहारिमन्रादी- 
त्युक्तं श्रीपूवशासने ॥ २,७८॥ 

तथाच तत्र 
(त्वे निश्वरचित्तस्तु थुज्ञानो विषयानपि । 
न संस्पृश्येत तदोषेः प्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
विषापहारिमब्रादिसंनद्धो मक्षयननपि । 
विषे न शद्यते तेन तद्योगी महामतिः ॥ (१८८१) 

इति । अत्रायम्थः-यत् भक्षयन्नपि विषं यथा 
जाङ्कलिकः खरूपवस्थितमेवातमानं परयति, 
तथा भुंजानोऽपि विषयान् महामतिर्योगी नि. 
श्चखवित्ततया परमेव तमिति ॥ २७८ ॥ 

यत्तक्तमेवमेव बदन्मन्राथनिष्ठो यद्विषं हरेत् , 
तन्मश्रस्येव विजम्भितं, नतु तन्नान्तरीयक- 
स्यापि श्रब्दस्येति । तत्रेव पक्षान्तरमाह 

१५५ 



११४ भ्रीतत्राोके । 

यदि वा विषनारोऽपि 
हेतुमेदादिचित्रता । 

धात्वाप्यायादिकानन्त- 
कार्यभेदाद्ध विष्यति ॥ २७९ ॥ 

हेतभेदादिति मनब्रदाब्दाथ्ाद्मनः । विषनारो 
हि मन्नवत् संजस्पोऽपि धात्वाप्यायपुष्याद्यन्य- 
तमं कार्य कुयोदिति ॥ २७९ ॥ 

एवं मनच्राणां सत्तामभिधाय प्रयोजनमप्याह 

तदेवं मन्रसंजस्प- 
विकट्पाभ्यासयोगतः । 

भाग्यवस्तुस्फुटीभावः 
संजल्पहासयोगतः ॥२८०॥ 

तदेवमुक्तेन कमेण मान्रयोः शब्दविमशे- 
योरभ्यासतारतम्येन संजस्परूपतादियणीभा- 
वात् खाभिन्नस्य भाव्यमानस्य मब्रदेवताटमनो 
वस्तुनः स्फुटीभावः साक्षात्कारो भवेदियथंः॥ 

नन्वस्य माब्रं संजरपमभ्यस्यतो भाव्यवस्तु- 
साक्षात्कारः कथं स्यादियाशङ्खयाह 
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वस्त्वेव भावययेष 
न संजस्पमिमं पुनः । 

ग्रह्नाति भासनोपायं 
भाते तत्रतु तेन किम् ॥२८१॥ 

ननु ययेवं, तक्किमस्य संजद्पोपादानेनेया- 
शङ्गयाह इममिद्यादि । तेन किमिति, उपेये हि 
लब्धे पुनरूपायस्य किं प्रयोजनमिलयभिभ्रायः ॥ 

एतदेवोपसंहारभज्गया भतिपादयति 

एवं संजस्पनिहासे 
सुपरिस्फूटतातमकम् । 

अङ्त्रिमविमश्ाम 
स्फरेदस्त्वविकल्पकम् ॥२८२॥ 

ननु अविकल्पकेऽपि 
‹कामक्ोकमयोन्मादचोरखमाद्युपष्ठुताः । 
अभूतानपि पश्यन्ति परतोऽबयितानिव ॥' 

इव्याद्यक्त्या सदेव न भायादिलत्रापि वस्त्वेव 
स्फुरदिति कस्मादुक्तमिदयाराङ्कयाह 



११६ श्रीतच्रारोके । 

निर्विकल्पा च सा संवि- 
यद्यथा परयति स्फुटम् । 

तत्तथेव तथातमत्वा- 
हस्तुनोऽपि बहिःस्ितेः २८३ 

बहिरपि हि वस्तुनस्तदधीनैव सत्तेयथः ॥ 
रिवाभेदभाजो य॒रोस्तु विरोषेण यथाथ- 

संकट्पतेदयाह 

 विरोषतस्तरमायीय- 
` ज्िवताभेदशािनः। 
मोक्षेऽभ्युपायः संजल्पो 

बन्धपोक्षो ततः किर ॥२८५॥ 
मोक्षेऽभ्युपाय इवयथोत् शिष्यस्य । ननु 
सव [ विकल संसार*०००००००००००.. | 

इत्युक्तया संकल्पस्य बन्धकत्वं स्यात् प्रत्युत 
मोक्षाभ्युपायत्व मिहास्य कस्मादुक्तमिव्याशङ्खयाह 
बन्धमोक्षो ततः किठेति । इह अमायीय- 
शिवताभेदशाखिनो युरोः संकल्पादेव बन्धमोक्षो 
स्यातां, किंतु इयान् विरदोषो यद्धेदमयतायां 
बन्धोऽन्यथा तु मोक्ष इति ॥ २८४ ॥ 
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नलु एवमपि अविकल्पकपयन्तीभूतादेवा- 
स्मादेतचयाय्यं नतु अन्यथा, तत्कथं संजलपमा- 
त्रादेव मोक्षो भवेदिदयाराङ्गयाह 

` विकस्पेऽपि गुरोः सम्य. 
गमिन्नरिवताजुषः। 

अविकस्पकपय॑न्त- 
प्रतीक्षा नोपयुज्यते ॥ २८५ ॥ 

नोपयुञ्यत इदयत्र युरोः रिवाभेदमयतवं 
हेतुः ॥ २८५ ॥ 

नच एतद्ुक्तिमात्रसिद्धमेवेत्याह 

तदहिमरशेखमावा दहि 
सा वाच्या मन्रदेवता । 

महासंवित्समासनने- 
त्युक्तं श्रीगमशासने ॥२८६॥ 

मच्रो हि खत एवाविर्पकसंवित्वभाव इति 
अवः ॥ २८६ ॥ 

पवं परसंवित्समासन्नस्वादेव मश्रादयस्तदा- 



११८ श्रीतत्रारोके । 

यत्ताः -सिद्धि साधयितुं शक्तबन्तीति र्टान्तप्र- 
द्दीनपुरःसरीकारेणाभिधातुमाह 

निकटस्था यथा राज्ञा- 
मन्येषां साधयन्यरम् । 

सिरि राजोपगां शीघ्र- 
मेवं मन्रादयः पराम् ॥२८.७॥ 

परां सिद्धमिति मोक्षलशक्षणाम् । यदुक्तम् 
अधमा वश्यदा सिद्विमेभ्यमा सेचरलदा । 
संसारभयविच्छेददायिनी सिद्धिरुत्तमा ।॥ 

इति ॥ २८७ ॥ 

एतचचास्च्छाञेऽप्युक्तमिद्याह 
उक्तामिप्रायगभ त- 

दुक्तं श्रीमाटिनीमते । 
तदेवाह 

मन्राणां रक्षणं कस्मा- 
दि्युक्ते मुनिभिः किंर ॥२८८ 

कस्मादिति योगविषये हि प्रे कृते किमिति 
मश्रलक्षणसुक्तमिति भावः । यदुक्तं 
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श्योगमागेविधि देव्या पृष्टेन परमेष्ठिना । 
तत्प्तिज्ञावताप्यक्तं किमथ मव्ररक्षणम् ॥ (४।२) 

इति ॥ २८८ ॥ 
एवं सुनिषश्नं निर्णेतुकामः कातिंकेयो यो- 

गाद्गतयेव एतदुक्तमिलयभिधातुमाह 
योगमेकत्वमिच्छन्ति 

वस्तुनोऽन्येन वस्तुना । 
तदस्तु ज्ञेयमिद्युक्तं 

हेयत्वादिभ्रसिदये ॥ २८९ ॥ 
तसप्रसिद्ये शिवेनोक्तं 

ज्ञानं यदुपवर्णितम् । 
सबीजयोगसंसिद्यै 

मन्ररक्षणमप्यरम् ॥ २९० ॥ 
न चाधिकारिता दीक्षां 

विना योगेऽस्ि शाङरे । 
क्रियाज्ञानविभेदेन 

सा च हेधा निगदयते ॥२९१॥ 
हिविधा सा प्रकतेव्या 

तेन चैतदुदाहृतम् । 



१२०७ श्रीतत्रारोके । 

-नच योगाधिकारित्व- 
मेकमेवानया भवेत् ॥२९२॥ 

अपि मन्राधिकारितवं 
मुक्तिश्च शिवदीक्षया । 

एतच प्राण््यारयानेनैव गता्थमिति नेह 
पुनविंभज्य उयाख्यातम् ॥ 

तात्पय॑गत्या तु मन्थकृदेव व्याख्यातुमाह 

अनेनेतदपि परोक्तं 
योगी तचे्यसिदधये ॥२९३॥ 

मन्रमेवाश्रयेन्मूठं 
निर्विकट्पान्तमारतः । 

मन्राभ्यासेन भोगं वा 
मोक्षं वापि प्रसाधयन् २९४ 

तत्राधिकारितारब्ध्ये 
दीक्षां गृह्णीत देरिकात् । 

आहत इधनेनास्य तदेकतानसमुक्तप् । 
तत्रेति मन्राश्रयणादो ॥ 
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अतश्चास्य मन्रादिमाहात्म्यात्सवं भुक्ति- 
मुक्यायपि सिच्धेदिलयाह 

तेन मन्ज्ञानयोग- 
बरखायद्यस्साधयेत् ॥२९९५॥ 

तत्स्यादस्यान्यतच्वेऽपि 
युक्तस्य गुरुणाशिशोः। 

युक्तस्येति योजितस्येत्यथः, अनेन च यो- 
जनिकादेरभदोऽप्यासूत्रितः ॥ 

ननु युरुणा चेदन्यतखे योजितः, तत्कथ- 
मस्य खबरादेव अन्यथा भुक्तिमुक्ति स्यादि- 
लयाद्ङ्ख्याह् 

दीक्षा ह्यस्योपयुज्येत 
संस्क्रियायां स संस्कृतः २९६ 

सख्रबटेनेव भोगं वा 
मोक्षं वा रमते बुधः । 

अत एव च दीक्षायां कृतोऽपि समय्यादि- 
नियमो न स्यादिल्याह 

१६ 



१२२ श्रीतन्रारोके । 

तेन विज्ञानयोगादि- 
बटी प्राक् समयी भवन् २९७ 

पुत्रको वा न तावान्स्या- 
द्पितु सखबरोचितः । 

तावानिति समयी पुत्रको वा ॥ 
ननु ज्ञानयोगादो दुबेलस्य का वार्तेलयाश- 

ङ्गा 
यस्तु विज्ञानयोगादि- 

वन्ध्यः सोऽन्धो यथा पथि २९८ 
देशिकायत्त एव स्या- 

द्धोगे सुक्तौ च सर्वथा । 
ननु ज्ञानयोगादिवन्ध्यस्य दैशिकोऽपि कि 

कृयोदि्याशङ्गयाह 
दीक्ना च केवखा ज्ञानं 

विनापि निजमान्तरम् ॥२९९॥ 
मोचिकेवेति कथितं 

युक्तया चागमतः पुरा । 
पुरेति पञथचदराहिकादौ ॥ 
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दीक्ोचितमेव ज्ञानयोगावदयधितिष्टतः पुनः 
किं स्यादिदयाराज््याह 

यस्तु दीक्षाकृतामेवा- 
पेक्ष्य योजनिकां हिद्युः॥३६००॥ 

स्फटीभू्ये तदुचितं 
ज्ञानं योगमथाभ्रितः । 

सोऽपि यत्रैव युक्तः स्या- 
तन्मयत्वं प्रपते ॥३०१॥ 

यत्रैव युक्त इत्यथोदरुरुणा ॥ ३०१ ॥ 
अतश्चायं युवेधीनसिद्धिरेवेलयाह 

गुरुदीक्षामन्रदाल्ला- 
धीनसवेस्थितिस्ततः 

पवमेतस्पुत्रकादिविषयमभिधाय साधकविं 
षयमपि अभिधत्ते 

दृष्टानामेव सर्वेषां 
भूतभव्यभविष्यताम् ॥३०२॥ 

मणां रोधनं कार्यं 
बुभुक्षोने ञ्युभालनाम् । 



१२४ श्रीतत्रारोके । 

यः पुनर्छोकिकं भोगं 
राज्यस्गांदिकं दिद्यु; ॥३०३॥ 

लयक्लवा रखोकोत्तरं भोग- 
मीप्सुस्तस्य श्युमेष्वपि । 

बुभुक्चोरिति लोकधर्मिणः साधकस्य । शुभे- 
ष्वपीति शोधनं कायंमिति भराच्येन संबन्धः ॥ 

अत्रापि क्रियाज्ञानयोः भराधान्येऽयं विशेष 
इव्याह 

तत्र द्रव्यमयीं दीक्षां 
कुर्व्नाज्यतिरखादिकेः ॥३०४॥ 

कमोस्य शोधयामीति 
जुहुया शिकोत्तमः । 

ज्ञानमय्यां तु दीक्षायां 
तदिद्युद्यति सन्धितः ॥३०९५॥ 

गुरोः सखसंविद्रूढस्य 
बखत्त्प्रक्षयो भवेत् । 

यदास्याह्यभकमाणि 
श्युदानि स्युस्तदा श्युभम् ३०६ 
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स्वतारतस्पाच्रयणाः 

दध्वमध्ये प्रसूतिदम् । 
तदिति कम । सन्धित इवयनुसन्धानात् । 

अस्येति रोकधर्मिणः ॥ 

श्रुभकर्मोपभोगे तु योजनिकास्थानमेवासा- 
द्येदित्याह 

द्युभपाकक्रमोपात्त- 
फरुमोगसमापितः ॥ ३०७॥ 

यत्रैष योजितस्तत्स्थो 
 भाविकरमक्षये कृते । 

स्थ इदयर्थात् भवेत् । क्षये कते इत्युप 
भोगादेव, नहि रोकधर्मिणः शुभकर्मरोधन- 
माज्नातमिदयाश्यः ॥ 

भाविशुभकमांपरक्षये पुनरस्य तत्र तत्रोप- 
भोग पवेव्याह 

भाविनां चायदेहस्थ- ` 
देहान्तरविभेदिनाम्॥ ३०८ ॥ 



१२६ शीतन्नाकोके । 

अद्युमांदावि्यद्धो स्या- 
द्वोगस्येवानुपक्षयः । 

 अयदेहेति दीक्षोत्तरकाटभाविनाम् ॥ 

अत एवास्य न कुत्रचिदपि दुःखोपभोगो 
भवेदिलयाह 

भुञ्चानस्यास्य सततं 
 भोगान्मायारख्यान्ततः ॥२०९॥ 

` न दुःखफर्दं देहा- ` 
दयध्वमध्येऽपि किंचन । 

 मायाख्यान्तत. इति मायाख्यान्तं याव- 
दिंदयथः ॥ ति 

मायाखये इत्ते पुनरस्य किं स्यादिव्याशङ्याह 

ततो मायाख्ये भुक्त १ 
समस्तसुखभोगकः ॥ ३१० ॥ ` 

निष्कडे सकटे वैति 
 . ,.ख्यं योजनिकाबरखात् \ 



३११ शोऽ] षोडकमाहिकम् । १२७ 

आददिकाथमेव शोकस्य भरथमा्धेनोपसंहरति 

इति प्रमेयं कथितं 
दीक्षा कारे गुरोर्यथा ॥३११॥ 

इतीत्थमेतस्ममेयमिहोक्तं यथा येन भरकारेण 
कारे दाक्तिपातावसरे य॒रो्दीक्षा कायां भ्वे- 
दिति शुभम् ॥ ३११ ॥ 

श्रीमट्ुरमदहिमोदित- 
शोधकशोध्योमयानुसन्धानः । 

पोडशमाहिकमेतद्- 
व्यवृणोदिह जयरथाभिख्यः ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेके प्रमेयप्रकाश्चनं नाम 
षोडद्यमाहिकम् ॥ १६ ॥ 





अथ 

श्रीतत्रारखोके । 

श्रीमन्महामाहेश्वराचायौभिनवगुप्तविरचिते 
श्रीजयरथरूतविवेकास्यटीकोपेते 

सप्तदरमाह्किकम् । 

निजश्क्तिजनितकरमंप्रपञ्संचारचातुरी विभवम् । 
भवतरणबरप्रदतां समावहन्तं बलप्रदं नोमि ॥ 

इदानीमन्रैव दहितीयार्धेन महाप्रयोजनाभमिः 
तिकतैव्यतां वक्तं प्रतिजानीते 

अथ भेरवतादारम्य- 
दायिनीं भ्रक्रियां बुवे । 

तामेवाह 
एवं मण्डटकुम्भाभि- 

रिष्यस्वात्मसु पञ्चसु ॥ 9 ॥ 
गृहीत्वा व्याप्तिमेक्येन 
 न्यस्याध्वानं च रिष्यगम् । 
१६ 



१३० श्रीतत्रारोके । 

कममायाणमछिनि- ` 
त्रयं बाहौ गे तथा ॥ २॥ 

शिखायां च क्षिपेत्सूत्र- 
म्रन्थियोगेन दैहिकः । 

कुम्भेलत्रैव अथात् करकयंप्यन्तगैता येनोक्तं 
पज्चखिति। सूत्रमन्थियोगेनेति तद्रूपतया इत्यथ 
यदुक्तम् 

(आगन्तु सदजं शाक्तं बद्धादौ पाशपञ्जरम् | 
बाहुकण्ठरशिखा्रेषु तरिदृश्रिगुणतन्तुना ॥ 

इति ॥ 
एषां च अन्थिरूपतया प्रक्षेपे कोऽभिप्राय 

इत्याशङ्क्याह 

तस्यातद्रूपताभानं 
मखो मन्थि; स कीयते ॥ ३॥ 

इतिप्रतीतिदाल्ार्थं 
बहिथेन्थ्युपकल्पनम् । 

तस्य पूणेभकारात्मनः परस्य बरह्मणो यद्- 
तद्रूपतया भानं संङचितात्मतया प्रथनं, स एव 



६ शछो० 1 सप्तदश्चमाहिकम् । १३१ 

सखरूपस्य तिरोधायकत्वान्मर इति प्रतिरोध 
कत्वाच्च थन्थिरित्युच्यते। एतदेव द्रढयितुं बहि 
पारासूत्रादावेवं यन्थीनासुपकस्पनम् ॥ 

एव्रमप्येतहाहादावेव कस्मादुक्तमिद्याशाङ््याह 

बाहू कमास्पदं विष्णु- 
मायात्मा गरसंश्रितः ॥ ९ ॥ 

अधोवहा रिखाणुखं - 
तेनेत्थं कस्पना कृता । 

मायात्मेति तदर्मेऽस्याधिकारात् । अधोव- 
हेति प्राणशक्तहदयान्तं ततः भरसरणात् ॥ 

नन्वेवमपि सूत्रस्य नरिल्िगुणीकरणे कोऽथं 
इलयाशङ्ख्याह 

नरदाक्तिदिवाख्यस्य 
त्रयस्य बहूभेदताम् ॥ ९॥ 

वक्तं त्रिखिगुणं सूत्रं 
ग्न्थये परिकल्पयेत् । 

इदं हि नरशक्तिरिवात्मकमेव सर्वमिति 
भावः ॥ 



१३२ श्रीतन्नारोके । 

अत्रैव शाच्रान्तरीयप्रक्रिययापि व्याति द 
शेयितुमाह 

तेजोजरखान्नत्रितयं 
वरैधा प्रत्येकमप्यद्ः ॥ ६॥ 

श्रुयन्ते केऽप्यतः शङ्ख 
कृष्णरक्तं प्रपेदिरे । 

श्रूयन्त इति । यदुक्तं छान्दोग्योपनिषदि 
श्वेतकेतूपदेशे 

एकसात्परन्रह्मणस्तेजोऽजायत, तत आपस्ताभ्योऽन्नं त 
दैकेकं त्रिधा समभवत्, तत्रामे हितश्रुद्धकृष्णानि रूपाण्य 
भवन् , यष्टोहितं तत्तेजः, यच्छुङ्क तदापः, यस्छृष्णं तदन्न 
मिति 
अत इति तेजोजखान्नत्रितयस्थेवंरूपत्वात् । 
इह साक्षाद्धोगाधारे शरीरे पाराच्छेदादौ किः 
यमाणे दाहशोषादयः सं भाव्येरन्निति तस्प्रति- 
कृतिप्राये मुख्यदेहगतानन्तपाशादि सूचनात् त- 
दच्छेदोपायतया च त्राणास्सूत्रशषब्दवाच्येऽसिन् 
पाशच्छेदादि कामिति पादासुत्राथः । यदागम 

द्वितीयः शत्रदेहस्तु पाञ्चा यत्र यितास्त्वमे | 
बभ्याश्ठे्ास्तथा दाक्षाः स्त्रयनेन विग्रहे ॥' . 

इति ॥ 



१० शो०] सप्ठदशमादहिकम् । १३३ 

एवं सुञ्ङ्कपिममिधाय त्वशुद्धिमाह 

 ततोऽञ्नौ त्षितादोष- 
मने चिद्योममात्रके ॥ ७॥ 

` सामान्यरूपे तत्वानां 
ऋमाच्छुडि समाचरेत् । 

सामान्यरूपे चिब्योमभात्रके इति तत्सात्क- 
रणमेव हि नाम अस्मदश्चने शुद्धिरिल्ाराथः ॥ 

तदेवाह 
तत्र खमनच्रयोगेन 

धरामावाहयेत्पुरा ॥ ८ ॥ 
इष्टा पुष्पादिभिः सपि 

स्तिरायेरथ तपयेत् । 
तत्तच्वन्यापिकां पश्चा- 

न्मायातत्वाधिदेवताम् ॥ ९ ॥ 
मायाशक्ति खमन्रेणा- 

वाह्याभ्यच्यं प्रतपयत् । ̀  
तत्तखेति तस्य धराख्यस्य तस्य । मायारा- 



१३४ श्रीतत्रारोके । 

क्तिमिति वागी शवरीरूपाम् । समन्नेणति ओंही 
मिति ॥ 

ननु धरदेस्तखवर्गस्य प्राक् मातृकामारि- 
न्युभयगतं वणेजातं मन्रत्वेनोक्तं, तत्कतरदन्न 
मन्रतयाभिमतमिलयारशाङ्खयाह 

आवाहने मातृकाणं 
माटिन्य्ण च पूजने ॥ १० ॥ 

कुयादिति गुरुः प्राह 
स्वरूपाप्यायनहयात्। 

पूजन इत्यथोत् तपेणादावपि । मातृकाया 
हि जगजननीत्वात् खरूपपथाकारित्वमुचितम् ; 
मालिन्याश्च विश्वस्य खातनि धारणादाप्याय- 
कारित्वभिस्युक्तं खरूपाप्यायनद्रयादिति ॥ 

एतदेवेह द्वयं द्रोयति 
तारो वर्णोऽथ संबुद्धि- 

पदं त्वामिलयतः परम् ॥ ३१ ॥ 
उत्तमेकयुतं कम- 

पद् दीपकमप्यतः । 



१४ शछो° ] सप्तदश्चमाहिकम् । १३५ 

तुभ्यं नाम चतुभ्यन्तं 
ततोऽप्युचितदीपकम् ॥ १२॥ 

इत्युहमन्रयोगेन 
तत्तत्कमं प्रवतयेत् । 

तारः प्रणवः। वणां मातृकायाः यथा धरार्या 
क्षः । संबुद्धीति धरे इ्यादि । उत्तमेति आवा- 
हथामीति । दीपकं नमः। नामेति धरादेः। उचि- 
तेति पूजादौ नमः, होमे स्वाहेलयादि ॥ 

नन्वत्रावाहनोपक्रमं कसात्यूजादुक्तमिलया- 
दाङ्याह 

आवाहनानन्तरं हि 
कमं सर्व निगद्यते ॥ १३॥ 

नन्वावाहनमेव नाम किमुच्यते यदानन्त्यै- 
णापि प्रूजादि स्यादिलयाशङ्खयाह 

आवाहनं च संबोधः 
सखखमावन्यवस्थितेः । 

भावस्याहमयखात्म- 
तादात्म्यावेश्यमानता ॥ १९ ॥ 



१२३६ श्रीतत्रारोके । 

आवाहनं हि नाम खखभावव्यवस्थिया 
सिद्धस्य भावस्य संबोध 

'सिद्धखामिषखीमावमात्रं संबोधनं विदु; । 
इ्यादिनीदया प्रणाहंपरामशेखभावे खात्मनि एे- 
कात्म्येनावेद्यमानता अभिमुखीभावमात्रं, न- 
त्वावेश्च एव, तथाते हि शैवी ददवं स्यात्, न 
तु शाक्तीयभिपायः ॥ १४ ॥ | 

` अत.एवाहं 

शक्ती भूमिश्च सेवोक्ता 
यस्यां सुख्यास्ि पूज्यता । 

नयु शाक्त्यामेव मूमो कसमान्मुख्यतया पू 
ज्यता अस्तील्याराङ्याह 

अभातलादनदज् 

` नह्यसो चद्िवासमनोः ॥ १९ ॥ 
अभातत्वादिति जाज्यादिव्यथः। अभेदादि. 

ति पज्यपूजकादिविभागस्य विगरनात् । यद्- 
भिग्रायेणेव | 

^न पुंसि न परे तचे शक्तो मन्राज्नियोजयेत् । 
इत्याद्युक्तम् ॥ १५ ॥ 



१८ %ो० ] सप्तदशमाहिकम् । १२७ 

ननु यदेवं तजडानां धरादीनां कथं प्जादि 
युज्येतेदाराङ्ख्याह 

जडाभासेषु तत्त्वेषु 
संविस्स्थिल्ये ततो गुरुः । 

आवाहनविभक्ति प्राक् 
कृत्वा तुयंविभक्तितः ॥ १६॥ 

नमस्कारान्ततायोगा- 
्पू्णां सत्तां प्रकल्पयेत् । 

एतदेवोपपादयति 

ततः पृणेसखभावं 
तद्रपोद्रेकयोगतः ॥ १७ ॥ 

ध्येयोद्रेको भवेद्यात् 
प्रहमोभाववशायतः । 

नमस्कारे हि नमस्कतेयणीभावेन नमस्का- 
स्थेव मुख्यत्वं भवेदिति भावः ॥ 
एवमागमान्तरमप्येवमेव व्याख्येयमिदयस्म- 

इरव इत्याह 

आवाद्येषटर प्रतर्प्येति 
श्रीखच्छन्दे निरूपितम् ॥१८॥ 

१८ 



१३८ श्रीतत्रारोके । 

अनेनेव पथनेय- 
मियस्महूरवो जगुः । 

नु भेदाभेदमयसवात् परापरा शाक्ती दशा, 
हवी पुनरभेदमयलात् परा, तत्कथमत्र पूज्यता 
नास्तीत्युक्तमिलयाशङ्गयाह 

परत्वेन तु य्पूभ्यं 
तत्सखतन्रचिदात्मकम् ॥ १९॥ 

अनवच्छितप्रका्चला- 
नन प्रकारयं तु कुत्रचित् । 

नयु ययेवं, तत्कथमात्मा ज्ञातव्यो मन्तव्यो 
निदिभ्यासितव्यश्चेलयाद्युच्यत इत्याशङ्ख्याह 

तस्य हये त्परपूज्यत्व- 
ध्येयत्वादि यदु्सेत् ॥ २० ॥ 

तस्येव तस्खतन्नत्वं 
यातिदुधेटकारिता । 

अत एव पञ्यत्वादेरमुख्यत्वात् नात्राह्याना- 
शुपयोग इत्याह 



२२ शोर] सप्तदशमाहिकम् । १३९ 

संबोधरूपे तत्तसिन् 
कथं संबोधना भवेत् ॥ २१॥ 

प्रकारानायां वे न स्या- 
त्प्रकाश्चस्य षरकारता। 

तत् तसात् प्ज्यत्वादेस्तत्खातव्यविजुम्भा- 
मान्नखात् तसिन् संबोधनक्रियाकतेत्वात्मनि 
रिते संबोधना कथं भवेत् संबोध्यमानता अस्य 
न न्याय्या । नहि परकतैकायां प्रकारानायां 
प्रकाशस्य पकारातेव स्यात्, किंतु प्रकादयमा- 
नतेदयथंः ॥ 

ननु यद्येवं, तदेवमावाहयामीदयाहयनादो 
स्थिते किं भ्रतिपत्तवयभिय।श ज््याहं 

संबोधनविभक्त्येव 
विना कमादिराक्तिताम् ॥२२॥ 

खातन्यात्तं दशयितुं 
तत्रोहमिममाचरेत् । 

देवमावाहयामीति 
ततो देवाय दीपकम् ॥ २२ ॥ 



१४० श्रीतत्रारोके । 

प्राग्युक्तया पूणेतादायि 
नमः स्वाहदादिकं भवेत् । 

एवमत्राप्यूहस्य संभवाद्यथोचियं दीपकयो- 
जना कार्येलयाह तत इत्यादि ॥ 

ननु नमस्कारदेः सवैस्येव दीपकस्य किं 
पणंतादायितसमुत नेयाशङ्खयाह 

नुतिः पृणेत्वमभ्रीन्दु- 
संघटराप्यायता परम् ॥ २४५॥ 

आप्यायकं च प्रोच्छार 
वोषडादि प्रदीपयेत् । 

अभ्रन्दुसंघटह इति यदुक्तं प्राक् 
खा इत्यामृ तवर्णेन वि (1 । । 

इति 
‹.*“हेत्यञ्निख्पेण '' * "` '“ ̂ '“ ॥' (१५।४२७) 

इति च । परं खाहेति । प्रोच्छारुमिति अतोऽप्य- 
स्याधिक्येनाप्यायकारित्वमिल्यथेः । यदागमः 

"वोषडाप्यायने तसथ" "८०१०१... ॥ 

इति ॥ ` 
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ू नन्वेवमविरेषेणेव सर्वत्र किमृहः कार्यो न 
वेला ङ्खगह् 

तत्र बाद्येऽपि तादास्म्य- 
प्रसिद्धं कमं चोद्यते ॥ २५॥ 

यदि कमेपदं तन्नो 
गुरुरभ्यृहयेकचित् । 

तादास्म्येति ताद्रूप्येण खोके विश्चुतमियथैः। 
चोदयत इति विधीयत इत्यथः ॥ 

पतदेवोपपादयति 

अनाभातिततदस्तु- 
भासनाय नियुञ्यते ॥ २६ ॥ 

मन्रः किं तेन तत्र स्या- 
तस्फुटं यत्रावभासि तत् । 

तेन प्रोक्षणसंसेक- 
जपादिविधिषरु धुवम् ॥ २७॥ 

तत्कमाभ्यूहनं कुथो- 
सपरव्युत व्यवधातृताम् । 



१४२ ्रीतत्रारोके । 

मच्र इति कर्मपदभ्यूहरूपः। तदित्यूहनी्थं 
कम । तेनेति कर्मणो बहिःखयमवभासमान- 
स्वेन हितुना । भ्रोक्षणादि हि बहिस्तथात्वेनेव 
स्फुटमवभातीति भावः, अतः प्रोक्षणं करोमी- 
तयादुक्तया अभ्यहनं न कायमिति तात्ययोथः॥ 

षहिस्तथाद्मतानवभासे पुनरेतत्कायभिलयाह 

बहिस्तथात्मताभावे 
कार्यं कमेपदोहनम् ॥ २८ ॥ 

तृप्तावाहुतिहुतभ॒क्- 
पाशोषच्छिदादिषु । 

तेन तर्पणं करोमि, अचा करोमीलयादिरूहः 
कायः । नहि त्यादि बहिस्तादरप्येण प्रोक्षणा- 
दिवत् किंचिदवभातीति भावः । हुतमुक्ूषार- 
्ोषेति हृतसुजि पाशानां शोषादाविसयथः ॥ 

नच अवयविप्राये बहिस्तथा्मतयानवभासने 
कमेण्यप्यभ्यूहनं कायमिव्याह 

यत्रोदष्टे विधो पश्चा 
तदनन्तेः क्रियात्मकः ॥ २९॥ 
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अंरीः साध्यं न तत्रोहो 
दीक्षणादिविधिष्विव । 

 तदि्युरिष्टविधिटक्षणं वस्तु । क्रियात्मकेरन- 
न्तेरशैरिति गभोधानादिभिः । दीक्षणादिविधि- 
ष्विवेति नहि दीक्षां करोमि प्रतिष्ठं करोमि 
वेक एवायमृहो भवितुमहेतील्थः ॥ 

पवमेतसरसङ्गादभिधाय प्रकृतमेवाह 

ततः रिष्यस्य तत्तव - 
स्थानेऽखरेण प्रताडनम् ॥ ३० ॥ 

कृत्वाथ रिवहस्तेन 
हृद्यं परिमशयेत् । 

ततः खनाडीमार्गेण 
हृदयं प्राप्य वे रिदोः ॥३१॥ 

िष्यात्मना सहैकत्वं 
गत्वादाय चतं हृदा । 

पुटितं हंसरूपाख्यं 
तत्र संहारमुद्रया ॥ ३२॥ 



१४४ भ्रीतत्रारोके । 

कुयोदात्मीयहद्य- 
सितमप्यवभासकम् । 

शिष्यदेहस्य तेजोभी 
रदिममात्रावियोगतः ॥ ३३ ॥ 

तत इति वागीश्ीतपंणानन्तरम् । तत्तचखेति 
तस्याहतस्य धरादेगुरफादो स्थानेऽ्रेण ताडनम् । 
खेति युरोदक्षिणेन, शिष्यस्य वामेन । गतेयथात् 
हृदय एव । हदेति हन्मच्रेण । संहारसमुद्र 
ति। यदुक्तं 
श्रसाये दक्षिणं पाणि कनिष्ठादिकमाच्छनेः । 
आद्रष्य बन्धयेन्युष्टिमङ्ग्ेन प्रपीडयेत् ॥ 
धुद्रा संहारिणी ग्रोक्ता 419 | 

इति । आत्मीयहृदयथस्थितमिति काकाक्षिन्या- 
येन योज्यम्, तेनात्मीयह्ृदयस्थितमपि रदिम- 
मात्रावियोगतस्तजोभिः शिष्यदेहस्यावभासकं 
चिन्तयेत् येन॒ विसप्रकाशस्ततो वियुक्तो न 
भवेत् ॥ ३३ ॥ 

नन्वेवमात्मीयहदयानयनेन शिष्यात्मनः 
कोऽथं इत्याराज्ख्याह 

स्वबन्वस्धानचलटनात् 

स्वत्नसखयानखमतः ॥ 
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सखकमोपरतन्रत्वा- 
त्सर्व्रोत्पत्तिमहेति ॥ २४ ॥ 

तेनात्महदयानीतं 
प्राकृत्वा पुद्ररं ततः । 

` मायायां तद्धरात्व- 
दारीराण्यस्य संसजेत् ॥ २९५॥ 

मायायामिति वागीशीरूपायाम् ॥ ३५ ॥ 
` कथंच अस्य खष्टिर्याह 

तत्रास्य गभोधानं च 
युक्तं पुंसवनादिभिः । 

गभनिष्कामपयन्ते- 
रेकां कुवीत सस्कियाम् ॥२६॥ 

जननं भोगभोक्ततवं 
मिरित्वेकाथ संस्क्रिया । 

ततोऽस्य तेषु भोगेषु 
 कयात्तन्मयतां खयम् ॥ २७ ॥ 

ततस्तत्तपारानां 
विच्छेदं ससुपाचरेत् । 

१९ 



१४६ श्रीतत्रारोके । 

संस्काराणां चतुष्केऽस्मि- 
न्नरपरां च परापराम् ॥ ३८ ॥ 

मन्त्राणां पञ्चदश्राक 
परां वा योजयेत्कमात् । 

आदिना सीमन्तोन्नयनादि, तेनेतदवान्तर- 
संस्कारगर्भीकारेण गभोधानमेव मुख्यः संस्कार 
इति। अस्मिश्चतुष्क इति गभांधानभोगभोक्तत- 
तछ्छयपाशाविच्छेदलक्षणे । वाराब्दः समुश्चये ॥ 

मन्रप्दराकमेव विभजति 
पिवन्याद्यष्ठकं राखा- 

दिकं षट परा तथा ॥ २३९॥ 
इति पञ्चदशेते स्थुः 

 क्रमारटीनत्वसंस्छृतो । 
अत्रैव होममन्नान् दरयति 

अपरामन्नसुक्त्ला ना 

गृभ्ुकात्समन इदयथ ॥ ४० ॥ 

गमाधानं करोमीति 
पुनम॑न्रं तमेव च । 



४५ शो० ] सप्तदश्षमाहिकम् । १४७ 

खाहान्तमुज्रन्दथया- 
` दाहतित्रितयं गुरुः ॥ ४१ ॥ 

परं परापरामन््र- 
मसुकात्मन इत्यथ । 

जातस्य भोगभोक्तवं 
करोम्यथ परापराम् ॥ ४२॥ 

अन्ते खाहेति प्रोच्चायं 
वितरेत्तिसखर आहुतीः । 

उच्चायं पिवनीमन्र- 
मसुकात्मन इत्यथ ॥ ४३॥ 

भोगे ख्यं करोमीति 
पुनमनच्रं तमेव च । 

सखाहान्तमाहतीस्तिसखो 
दयादाज्यतिरखादिभिः ॥ ४ ॥ 

एष एव वमन्यादों 
विधिः पञ्चद्श्ान्तके । 

पूर्वं परात्मकं मन्र- 
ममुकात्मन इत्यथ ॥ ५९५॥ 



९४८ , श्रीत्रालोके । 

पाराच्छेदं करोमीति 
 परामन्नः पुनस्ततः । 

हं स्वाहा फट् समु्ायं 
दव्यात्तिखोऽप्यथाहूतीः ॥५६॥ 

संस्काराणां चतुष्केऽसि- 
न्ये मन््राः कथिता मया । 

तेषु कमेपदात्पर्ै 
धरातच्वपदं वदेत् ॥ ०७॥ 

ततो धरातत्वपति- 
मामच्येष्रा प्रतप्य च । 

रिवाभिमानसंरब्धो 
गुरुरेवं समादिशत् ॥ ४८ ॥ 

तच्वेश्वर त्वया नास्य 
पुत्रकस्य दिवाज्ञया । 

प्रतिबन्धः प्रकतेव्यो 
यातुः पदमनामयम् ॥ ४९ ॥ 

ततो यदि समीहेत 
धरातत्वान्तरलगम् । 
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पृथक् शोधयितुं मन्री .. 
भुवनादयध्वपञ्चकम् ॥ ५० ॥ 

अपरमन्तः नाण्व्ः 

तिसखस्िखस्तदाहुतीः। 

द्द्यासपुरं शोधयामी- 
तयुहयुक्तं प्रसन्नधीः ॥ ५१ ॥ 

तमेवेति अपरासत्कम्। क्मैपदादिति ग्भा- 
धानमियेवंरक्षणात् , तेन अपरामन्रः अमुका- 
त्मनो धरातखे गभाधानं करोमि अपरामच्रः 
खाहेत्यादिरूप उहः। तत इति संस्कारचतुष्टया- 
नन्तरम्। आमव्येति मन्नान्तरस्यावचनात् अप- 
रामन्रेण । यद्वक्ष्यति 

(मायान्तश्चुद्धो सवोः स्युः क्रिया परया सदा ॥' 
(शछो° १२९) 

इति । एवमादेरो शिवाभिमानसंरब्धतवं हेतुः । 
तत॒ इति तत्वशोधनानन्तरम् । अपरामब्रत 
इति अपरामन्रमाभिलेलथंः । भराग्वदिलयनेन 
उहान्तरवत् सर्वमेवाक्षिप्तम् ॥ ५१ ॥ 



१५० श्रीतत्रारोके । 

एतदेवान्यत्राप्यतिदिरति ` 
एवं करामन्रपद्- 

वर्णेष्वपि विचक्षणः । 
तिखस्तिखो इतीदेयात् 

पृथक् सामस्यतोऽपिवा ॥५२ 
ततः पूणाहूतिं दत्वा 

परया वोषडन्तया । 
अपरामनच्रतः शिष्य- ` 

सुदव्यात्महृद्ं नयेत् ॥ 4३ ॥ 
प्रथगिति पेकेकष्येन । सामस्त्यत इति इत- 

राध्वप्चकं शोधयामीति । उद्धूयेलयथाच्छोधि- 
तात् तत्वात् । आत्महृदमिति गुरोः ॥ ५३॥ 

अत्रैव मतान्तरं दशेयति 

` यदा त्वेकेन शुद्धेन 
तदन्तभौवचिन्तनात् । 

 . न पृथक् गोधयेत्तत्व- ` 
नाथसंश्रवणात्परम् ॥ ५४॥ ` 



५९ शछोऽ 1 सपठदश्षमाहिकम् । १५६१ 

तदा पणां वितीयोणु- 
मुस्सिप्यामनि योजयेत् । 

तात्स्थ्यात्मसंस्थ्ययोगाय 
तयेवापरयाहतीः ॥ ५५ ॥ 

सकमेपद्या दया- 
दिति केचित्त मन्वते । 

अन्ये तु गुरवः प्राहु 
भोवनामयमीदशाम् ॥ ५६ ॥ 

नात्र बाह्याहूतिर्देया 
देशिकस्य पृथक् पुनः 

द्याह यदि नो दोषः 
स्यादुपायः स भावने ॥ ५७॥ 

एवं प्राक्तनतात्स्थ्यातम- 
संस्थत्वे योजयेहुर्ः । 

ततः रिष्यहृदं नेयः 
स आत्मा तावतोऽध्वनः ॥4८॥ 

ददस्तदाल्य॑सिये च 
पूणां स्यात्परया पुनः । 



१५२ श्रीतन्नारोके । 

महापाञ्युपतं पूवे 
विरोमस्य विशुद्धये ॥ ५९ ॥ 

जुहोमि पुनरखेण 
वौीषडन्त इति क्षिपेत् । 

पुनः पूणा ततो माया- 
मभ्यच्यांथ विस्तजयेत् ॥६०॥ 

धरातच््वं विद्युद् स- 
ज्ञेन श्युदरूपिणा । 

भावयेन्मिश्ितं वारि 
इयुद्धियोग्यं ततो भवेत् ॥६१॥ 

एकेनेति तच्वादयन्यतमेनाध्वना। न शोधयेदि- 
तथत् इतराध्वपञ्चकम् । तयेवेति भक्रान्तया। 
आहूतीरिति तिखः। सकमेपदयेति अमुकात्मान- 
मात्मस्थं करोमीति । अत्रेति तात्स्थ्यारमस्थत्व- 
करणे । देशिकस्येति कतः । स इति बाह्माहूति- 
खक्षणः भकारः । पाक्तनेति .. 
` (तः खनाडीमार्भेण.-. °" “"“"“* । (श्ो०३१) 

इत्यादिनोक्ते । तत इति आत्महृन्नयनानन्तरम् । 
रिष्यह्दं नेय इति - तत्स्थः कायं इत्यथः । 
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तावत इति धरात्मनः। तरा्व्ेति तच्छब्देन 
शुद्धपरामरौः । यदुक्तं 

शिष्यघुरिकषप्य चात्मस्यं तदेहयं त कारयेत् । 
आहुतीनां त्रयं दादा पूर्णाहुति बुधः ॥ 
महापाड्ुपतास्रेण विलोमादिविषद्धये ।(मा०वि ०९।६८) 

इति । जखेनेति जरतचेन । तत इति धरात- 
तवस्य जलतखेन मिश्रणया भावनात् ॥ ६१॥ 

तदेव सामान्येनातिदिशन् गुच्छशुद्धी वषि. 
भजति 

तथा तत्तत्पुरातच्व- 
मिश्रणादुत्तरोत्तरम् । 

सवां रिवीभवेत्तखा- 
वरी श्युद्धन्यथा पृथक् ॥६२॥ 

तथेति उक्तेन प्रकारेण। अन्यथेति अशुद्धा। 
एथगिति शिवादतिरि्तं हि वस्तु पार एवे- 
त्याशयः । यदुक्तं प्राक् 

"पराच्छिवादुक्तरूपादन्यत्तत्पाश्च उच्यते । (८।२९२) 

इति ॥ ६२ ॥ 
४ 



१५४ श्रीतत्रारोके । 

अत एवाह 

पथक्त्वं च मरो माया- 
मिधानस्तस्य संभवे । 

कमेक्षयेऽपि नो सुक्ति- 
भेवेद्ियेश्वरादिवत् ॥ ६२॥ ` 

मायेति यदुक्त 
(मिननवेद्यप्रथातरेव मायाख्यं" । (३०ग्र०२।२।५) 

इति ॥ ६३ ॥ 

पतच सर्वमेव प्राय॒क्तं तखान्तरेष्वतिदिशति 

ततोऽपि जरुतच्वस्य 
वङ्खो व्योमनि चिदात्मके । 

आङ्गानायखिरं याव- 
तेजस्यस्य विमिश्रणम् ॥ ६४॥ 

एवं कमात्करखातत्वे 
शद्धे पारां भुजाभरितम् । 

छिन्याकरा हि सा किंचि- 
त्कतरेवोन्मीर्नातिका ॥ ६५॥ 
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कमोख्यमरजम्भात्मा 
तं च ग्रन्थि सुगग्रगम् । 

पूणाहुलया समं वहवि- 
मन््रतेजसि निर्दहेत् ॥ ६६ ॥ 

एवमिति पूवोक्तेनेव कमेण । ननु कलात- 
त्वशुच्छनन्तरं थुजाभ्ितस्य पारास्य छेदे को- 
ऽभिप्राय इद्याशङ्कथाह करेदयादि । तमिति 
भुजाभितपादासूप्रगतम् ॥ ६६ ॥ 

ननु सवंगं मान्रं तेज इति किं वहिमात्रा- 
भ्रयणेनेलयाशङ्याह ` 

मन्त्रो हि विश्वरूपः स- 
नुपाश्रयवश्चात्तथा । 

व्यक्तरूपस्ततो वद्ो 
पाशष्ोषविधायकः ॥ ६७॥ 

तथेति वहितया । पाशष्टोषो हि तस्यानुयु- 
ण्यमित्यभि्रायः ॥ ६७ ॥ | 

ननु अमूतैस्यास्य को नाम श्ठोष इतयाश- 
ङ्बाह 



१५५६ भ्रीतत्रारोके । 

षष्टो टीनखभावोऽसो 
पाडास्तं प्रति शम्भुवत् । 

परमेरामहातेजः- 
रोषमात्रत्वमश्रुते ॥ ६८ ॥ 

अत्रैव उहं दशयति 
कर्मपारोऽत्र होतव्ये 

पणेयास्य शुभाशुभम् । 
अश्च॒भं वा भवद्धतं 

भावि वाथ समस्तकम् ॥ ६९ ॥ 
हामि फटत्रय वोष- 
डिति पूणां विनिक्षिपेत् । 

एवं मायान्तसंद्यदधो 
कण्ठपारां च होमयेत् ॥ ७० ॥ 

पूणस्य तस्य मायाख्यं 
पाशमेदप्रथात्मकम् । 

दहामि फटूत्रयं वोष- 
डिति पूणां क्षिपेहुरूः ॥ ७१ ॥ 
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निर्बीजा यदि कार्यां तु 
तदात्रैवापरां क्षिपेत् । 

पूणां समयपाश्ाख्य- 
बीजदाहपदान्विताम् ॥ ७२॥ 

अशुभमिति खोकधर्मिविषयतया। अत्रैवेति 
कण्ठपादाहोमे । अपरामिति दितीयाम् । सम- 
येति समयपारशाख्यवीजं दहामीति ॥७२॥ 

नयु निर्बीजदीक्षायां कथमिहाविरशोषेणेव 
समयपादादाह उक्तो यत्र तु गरुदेवादौ भक्ति 
रपि समयत्वेनान्नाता-इद्याराङ्याह 

गुरो देवे तथा शाखे 
भक्तेः कायोस्य नद्यसो । 

समयः शक्तिपातस्य  . 
सखमभावो ह्येष नो प्रथक् ॥७३॥ 

अस्य निवींजदीक्षादीक्षितस्य य॒वोदौ भक्तिः 
कार्यत्वेन संभवति, न पुनरसो समयः, यत् 

(तसैव तु प्रसादेन भक्तिरुत्पद्यते चणाम् ॥ (म०भार०) 
इत्यादिनीदया शक्तिपातस्येव एष खभावो न ध- 
थक् ततोऽतिरिक्तमेतत्, न किंचिदियथः॥७३॥ 



६५८ श्रीतन्राकोके । 

शुद्धाष्वशुद्धौ हि विरोषं दशयितुमाह 
मायान्ते श्युद्धिमायाते 

गीरी या पुराभवत् \ 
भाया राक्तिमयी सेव 

विद्याक्तित्वमश्चुते ॥ ७४ ॥ 
तच्छड विदामाहूय 

विद्याश नियोजयेत् । 
एवं रमेण संशुद्धे 

सदारिवपदेऽप्यटम् ॥ ७९५॥ 
दिखां ग्रन्थियुतां छित्वा 

मरमाणवकं दहेत् । 
तदुक्तं 
^ततस्तच्छोध्ययोनीनां व्यापिनीं योनिमानयेत् । 

.. मायान्तेऽध्वनि तामेव शद्धे विद्यां विचक्षणः ॥' 
(भा०वि० ९।५७) 

इति । मन्थियुक्तामिति नतु भाग्वद्रन्थिमान्नम्॥ 
नन्वत्राणवं मरं दहेदिलयेव कसमादुक्तं यद्धे 

दभरथात्मा मायीयोऽपि मटोऽत्र संभाव्य एवे. 
लयाशङ्थाह 
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यतोऽधिकारमोगाख्यो 
दो पाशो तु सदािवे ॥७६॥ 

इत्युक्तयाणवपारोऽ्र 
मायीयस्तु निद्यावधिः । 

रिष्यो यथोचितं स्राया- 
दाचामेदेिकः सख्यम् ॥७.७॥ 

आणवाख्ये विनिदेग्धे 
 ह्यधोवाहिशिखामटे । 

उक्तयेति मतङ्गादौ । यथोचितमिति 

'गृहयानां जलेनैव नेष्टिकानां त॒ भखना ॥ | 

इति । अधोवाहिरिखेति तत्प्रधान इयर्थः, अत 
एव प्राक् 

'अधोवहदा शिखाणुतं ००००००००००००|} (छो० ५) 

इ्याद्युक्तम् ॥ 
एवं पादादाहमभिधाय योजनिकामाह 

ततः प्रागुक्तसकर- 
प्रमेयं परिचिन्तयन् ॥ ७८ ॥ 



श्रीतत्रारोके । 

हिष्यदेहादिमात्मीय- 
देहभ्राणादियोजितम् । 

कृत्वात्मदेहप्राणादे 
विश्वमन्तरनुस्सरेत् ॥ ७९ ॥ 

उक्तप्रकरियया चेवं 
खटबुद्धिरनन्यधीः । 

प्राणस्थं देरकाटाध्व- 
युगं प्राणं च राक्तिगम् ॥८०॥ 

तां च संविद्रतां शां 
संविदं रिवरूपिणीम् । 

शिष्यसंविदभिन्नां च 
मच्रवह्वथायभेदिनीम् ॥ ८१ ॥ 

` ध्यायन् प्राग्वत्प्रयोगेण 
शिवं सकर्निष्करम् । 

व्मालकं वा क्षिपेप्पूणी 
प्रशान्तकरणेन तु ॥ ८२ ॥ 

दाक्तिगमिति काठ्दाक्तिगतमिलथेः । द्या 
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त्मकमिति सकटनिष्करोभयखभावमियथैः । 
प्ायुक्तेति उक्तप्रक्रिययेति प्राग्वदिति च अनेन 
षोडदापञ्चदद्ाषिकादौ एतद्धिस्तरेणोक्तमिति 
स्मारितम्, अत एव पएतदस्माभिरपि अन्थविस्तर- 
भयान्नेह वितानितम् ॥ ८२ ॥ 

नच एतदस्मदुपन्ञमेवेलाह 

उक्तं त्रिरसे तन्रे 
सवेसंपूरणात्मकम् । 

मूखादुदयगत्या तु 
द्िवेन्दुपरिसंङतम् ॥ ८३ ॥ 

जन्मान्तमध्यकुहर- 
भूरसखोतःससुत्थितम् । 

िवाकेरदिमभिस्तीनेः 
षुन्धं ज्ञानामृतं तु यत् ॥८५॥ 

तेन संतप॑येत्सम्यक् 
प्रशान्तकरणेन तु । 

यन्नाम जन्माधारद्ादशान्तह्द्यान्येव मु- 
ख्यापिष्टठानस्थानत्वात् अववरकप्रायाणि हरा- 

२१ 



१६२ श्रीतत्राकोके । 

णि यस्येवंविधादायराक्तिपरिस्पन्दात्मनो मृल- 
सोतसः समुसथितम् , अत एव मूलाधारा 
गमनेन शिवात्मनः प्राणादिलयस्य तीक्ष्णाभि 
कलाभिः ग्धं बदहिमुंलीभूतं सत् द्वादशान्त 
स्थेन शिवेन्दुना परितः संघुतं खात्ममयतामा- 
पादितम्, अत एव सवेपूरणात्मकं 

श्राक् संवित्राणे परिणता ॥' 

इति नीला परसंविदाव्यविजुम्भात्मकं ज्ञान 
मेवामृतं तेन, सम्यक् प्रशान्तेन मनसा अथो- 
दुक्तखरूपं मच्रचक्रं संतर्पयेत् पणीहूतिपरक्षेपेण 
खखरूपपरिनिष्ठितं कुयोदिलयथः ॥ 

ननु करणस्य प्रशान्तं नाम किमुच्यते 
इत्यादा ङ्याह 

शून्यधामाव्जमध्यख- 
प्रभाकिरणभास्ररः ॥ ८५ ॥ 

आधेयाधारनिःस्पन्द्- 
बोधश्ाख्रपरिमरहः 

जन्माधेयप्रपञ्चैक- 
स्फोटसघटघटूनः ॥ ८६ ॥ 
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मूटस्थानात्समारभ्य 

कृत्वा सोमेशमन्तगम् । 
खमिवातिष्ठते याव- 

त्मररान्तं तावदुच्यते ॥ ८७॥ 
इह खलु आचायः शून्यधाक्नि मूलाधारे 
(कोणत्रथान्तराभित- 

निलयोन्धुमण्डलच्छदे कमरे । (२९।१५०) 
इति वक्ष्यमाणनीया यदज्जं तन्मध्यस्थितायाः 
प्रभायाः शक्तेः किरणेभोखरस्तदरिमिसंस्पदत्ते- 
जितः, अत एव प्राणादावाधेये जन्मस्थानाद्ा- 
वाधारे च निःस्पन्दस्य पकेनेव रूपेण वतंमा- 
नस्य शक्तिप्रबोधोदितस्य बोधस्य शाख्रेण तदु- 
क्तयुक्तया कृतपरिग्रहः, अत एवोक्तरूपयोजैन्मा- 
धारपाणलक्षणयोराधाराधेययोः भपञस्येकेन ` 
अनाहतध्वन्यात्मनः स्फोटस्य संघेन तत्सा- 
मरस्येन हनं यासः तत्कारीयथंः, अत 
एव मूखाधारादुदेत्य शनैः शनैः भ्राणाकंयस्तम- 
पानचन्द्र द्वादशान्तगं करता यावत् आ समन्तात् 
खमिव तिष्ठते, तावत्प्रशान्तमुच्यते माद्ययाहक- 
विभागविगखनात् उन्मनीभावमापन्नमिलथः ॥ 



१६४ श्रीतत्रारोके । 

पतच्च असच्छालेऽप्युक्तमिदयाह 

उक्तं श्रीपूर्वश्ाखरे च 
सुचमाप्रूय सर्पिषा । 

कृत्वा रिष्यं तथात्मसखं 
मूरमन्रमनुस्मरन् ॥ ८८ ॥ 

शिवं रक्तिं तथात्मानं 
शिष्यं सपिस्तथानरम् । 

एकीकुवैज्छनेर्गच्छे- 
द्रादशान्तमनन्यधीः ॥ ८९ ॥ 

तत्र कम्भकमास्थाय 
ध्यायन्सकरनिष्कटम् । 

तिषठेत्तावदनुदिमो 
यावदाज्यक्षयो भवेत् ॥ ९० ॥ 

मूरमश्रमिति दित्सितम् । इम्भकमास्थायेति 
महाव्योमात्मनि, तत्र रिवदाक्तिभ्यां नरात्मक- 
मन्यत्सर्वं सामरस्यं पापय्येयथः। सकटनिष्कल- 
मिति योजनिकोवियात्। अनुद्टिञ्न इति पूणै- 
संवित्छभावसात्ममात्रविश्ान्त इयथः ॥ ९० ॥ 
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पवं सति किं स्यादिदयाह 

एवं युक्तः परे त्वे 
गुरुणा शिवमूर्तिना । 

न भूयः पड्युतामेति 
द्ग्धमायानिवन्धनः ॥ ९१ ॥ 

भोगदीक्षायां पुनरियान् विरोष इद्याह 
देहपाते पुनः प्रेप्से-. 

दययदि तत्वेषु कुत्रचित् । 
भोगान् समस्तव्यस्तत- 

भेदेरन्ते परं पदम् ॥ ९२॥ 
तदा तत्तत्वभूमो तु 

तत्सख्यायामनन्यधीः । 
पुनर्योजनिकां कुया- 

त्पूणाहुयन्तरेण तु ॥ ९३ ॥ 
मुक्तिप्रदा भोगमोक्ष- 

प्रदा वा याप्रकीर्तिता। 
दीक्षा सा स्यात्सबीजल- 

निर्बीजातमतया दिधा ॥ ९४॥ 



१६६ श्रीतन्रारोके । 

बारे निज्ञातमरणे 
त्वराक्ते वा जरादिभिः। 

कायां निर्बीजिका दीक्षा 
राक्तिपातबरोदये ॥ ९९५॥ 

निर्बीजायां सामयांस्तु 
पारानपि विद्धोधयेत् । 

कृतनिर्बीजदीक्षस्तु 
देवाभिगुरुभक्तेभाक् ॥ ९६॥ 

इयतेव रिवं यायात् 
सदयो भोगान् वियुज्य वा । 

समस्तेति सायुञ्ये हि भोगानां सामस्लं 
सारोक्यादो तु व्यस्तखमिति । तत्संख्याया- 
मिति तस्य सम्यक् प्रथितायामभीप्सितायामि- 
लयथः। सव्य इति दीक्षानन्तरम् । भोगान् वि- 
भुज्येति देहपाते ॥ 

नु शिवं यायादियत्र उक्त एव योजनि. 
काक्रमः किं निमित्तमुतान्यदपि किंचिदि्या- 
द ङ्गबाह् 
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श्रीमदीक्षोत्तरे चोक्तं 
चारे षशादङ्गखे ॥ ९७ ॥ 

तच्वान्यापादमूधान्तं 
भुवनानि त्यजेक्रमात् । 

तुटिमात्रं निष्करं त- 
ददेहं तदहंपरम् ॥ ९८ ॥ 

शक्त्या तत्र क्षिपाम्येन- 
मिति ध्यायंस्तु दीक्षयेत् । 

तदिति परबरह्मखरूपमिलयथः, अत एव निष्क- 
रमिति अदेहमिति चोक्तम् । अहंपरमिति अह- 
परामदेखभावमित्यथः ॥ 

एवमेततप्रसङ्गादभिधाय प्रकृतमेवाह 

सबीजायां तु दीक्षायां 
समयान्न विशोधयेत् ॥ ९९ ॥ 

विोषस्त्वयमेतस्यां 
यावज्जीवं शिरोगुरुः । 



१६८ श्रीतत्रारोके । 

दोषव््ये शुदतच- 
दष्ट कुर्वीत पृणेया ॥ १०० ॥ 

कथं चात्र शुद्धतचखष्ट कुयोदियाशङ्ख्याह 

अभिन्नाच्छिवसंबोध- 
जरधेयुगपरस्रत् । 

पूणां क्षिपंस्तच्वजार 
ध्यायेद्धारूपकं सतम् ॥१०१॥ 

शिवसंबोधजर्धेः खतं तत्वजारं ध्याये- 
दिति संबन्धः ॥ १०१ ॥ 

अत्रेव मतान्तराण्युदिराति 

विद्युद्धतच्वसष्टि वा 
कुयात्कुम्भामिषेचनात् । 

तथा ध्यानवरादेव 
यद्वा पूणोमभिषेचने; ॥१०२॥ 

अभिषेचनेरिति बहुवचनात् ध्यानबर्मपि 
संश्हीतं, तेन सामस्येनायं पक्षः ॥ १०२ ॥ 



१०६ शो° ] सप्तदशमाहिकम् । १६१ 

शुद्धत्वमेवेषां दशेयति ` 

पृथिवी सिररूपास्य 
हिवस्पेण भाविता । ` 

` सिरीकरोति तामेव 
भावनामिति श्युद्यति ॥१०३॥ 

जटमाप्याययलयेनां 
तेजो भाखरतां नयेत् । 

 मरुदानन्दसंस्पदी 
व्योम वैतत्यमावहेत् ॥१०४॥ 

एवं तन्मात्रवर्गोऽपि 
शिवतामय इष्यते । 

परानन्दमहान्याप्ति- | 
ररोषमरुविच्युतिः ॥ १०९५॥ 

शिवे गन्तृत्वमादान- 
सुपादेयश्िवस्त॒तिः । 

शिवामोदभराखाद्- 
दशेनस्पदोनाम्यखम् ॥१०६॥ 



भीतव्रारोके । 

तदाकणनमित्येव- . 
, मिन्द्रियाणां विद्युता । 

संकल्पाध्यवसामानाः 
प्रकाशो रक्तिसंस्थिती ॥१०.७॥ 

रिवात्मत्वेन यत्सेयं 
श्युदधता मानसादिके । 

नियमो रज्ननं कतै- 
भावः कटनया सह ॥१०८॥ 

वेदनं हेयवस्तवंश- 
विषये सुप्तकल्पता । 

इत्थं शिवेक्यरूटस्य 
षटृञ्चुकगणोऽप्ययम् ॥ १०९ ॥ 

यद्ध एव पुमान् प्राप्त 
 . . रिवभावो विद्चुद्यति । 
विदेशादिषु त्वेषु 

नेव काचिदृद्युदधता ॥ ११० ॥ 
इत्येवं शुदतत्वानां 

खष्या दिष्योऽपि तन्मयः । 
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भवेच्येतत्सूचितं श्री- 
मालिनीविजयोत्तरे ॥ १११॥ 

शुच्छतीति शुद्धा भवतीयथंः । एनामिति 
रिवरूपतया भावनाम् । आवहेदिति अथीद्ना- 
वनायाः । एवमिति रिवभावनाया एव स्थि 
रीकरणादिना । आखादस्य रसनेन्द्रियव्यापा- 
रत्वेऽपि आमोदश्चब्दसंनिधेधाणेन्दियव्यापार- 
त्वमपि ज्ञेयमिदयभिधालक्षणाभ्यामाखादज्ञब्दो 
व्याख्येयः । इन्द्रियाणामिति आनन्देन्द्रिया- 
दीनाम् । मानीऽभिमानोऽहकारव्यापारः । भ- 
कार इति एतद्धि सत्वरजस्तमसां कमेण रूपं 
यत्तत्साभ्यं प्रकृतिः । नियमादि चात्र रिवैक्य- 
रूढतया व्याख्येयम् । सु्कस्पतेति अनवङ्कसि- 
परतेलयथंः। एवमेषां रिवेकविश्नान्तखभेव नाम 
शुद्धत्वमिदयत्र तात्पयेम् ; अत एवानेन त्वा 
नामशुद्धत्वेऽपि शुद्धतया खष्टेरष्वभेदोऽपि क 
टाक्षितः। नच एतदस्माभिरनागमिकमुकूमि- 
त्याह शेतदिव्यादि । सूचितमिति इन्द्रियमा 
्रपरत्वेनांभिधानात् ॥ १११ ॥ 



१७ ओीतन्रोोके । 

तदेव शब्दाथोभ्यां पठति 

बन्धमोक्षाबुभावेता- 
विद्दियाणि जगुवुधाः । 

निगीतानि बन्धाय _ 
विभक्तानि विसुक्तये ॥ ११२ ॥ 

निश्ीतेसं विसुक्ततवं च खयमेव भगवान् 
ग्वा | 

एतानि व्यापके भावे 
यदा स्युमनसा सह । 

षं्छानि कापि विषये 
रोधाद्न्धाय तानि तु ॥११६॥ 

इत्येवं हिविधो मावः 
शुदाद्युद प्रभेदतः । 

इन्द्रियाणां समाख्यातः 
सिद्धयोगीश्वरे मते ॥ ११४ ॥ ` 

यदुं तत्र 
शतानि व्याक मावे यदा स्युर्मनसा चं । 
विदठक्तानीति बिदजिद्धोवव्यानि तदा श्रिये ॥ 



११७ ®@ो° ] सदशमाहविकम् । १७३ 

पदा तु विषये हापि प्रदेशचान्वरवर्ठिनि। 
संखितानि वदा वानि बद्ानीति प्रधृत ॥ (१५।४५) 

इति ॥ १९१४ ॥ 

गुरुभिरपि एवमेवोक्तमिलयाह 

श्रीमागर वियागुरेस्तवाह 
प्रमाणस्तुतिदर्शने । 

अत्रैव मश्राणां विनियोगे निवमममिधा- 

समस्तमन्दीक्षायां 
नियमस्त्वेष कथ्यते ॥११९॥ 

मायान्तद्युद्धो सवाः स्यु 
क्रिया ह्यपरया सदा । 

द्यात्मया सकखान्ते तु 
निष्कडे परयैव तु ॥ ११६ ॥ 

दशान्ते च पिवन्यादि 
(न सकठान्तेऽङ्गपञ्चकम् । 

विधिमालोचष्य ` 
कमे कुयादुरूततमः ५११७॥ 



१७४ ओतश्रारके । 

, स्वाः करिया इत्यनुक्तमश्राः । ऋात्मयेति 
परापरया । यदुक्तं 

शभायान्तमागेसं शौ दीकषाकर्मणि सर्वतः । 
क्रियाखनुक्तमन्रासु योजयेदपरां बुधः ॥ 
विदयादिसकखान्ते च तद्वदेव परापरा । 
योजयेषेशराद्ध्वं पिवन्थादिकमष्टकम् ॥ 
न चापि सकलादरष्वमङ्गषट्रं विचक्षणः । 

= निष्केरे परया कायं यर्किचिद्धिधिचोदितम् ॥' 
( मा० वि० ९।७४) 

इति ॥ १९७ ॥ 
सुवनाध्वप्राधान्येन उक्तामाहूतिसंस्यामित- 

राष्वसु अधिकावायेनातिदिराति 

पुराध्वनि हूतीनां या 
संख्येयं तत्ववणेयोः । 

तामेव दिगुणीकुयां 
त्पदाध्वनि चतुगुणाम् ॥११८ 

कमान्मच्रकरामार्गे 
दिगुणा दिगुणा कमात् । 

यावत्रितत्वसंरादढधौ 
स्यार्दिदातिगुणा ततः ॥११९॥ 
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राहुतीनां त्रितत्वके । . . 
एकतच्वे शतं प्राहु- ` 

राहुतीनां तु साकम् ॥१२०॥ 
येयं संख्येति भ्राुक्ता त्रयादिङ्पा । दविथ॒णी- 

कयोदिति तत्वाध्वनि मुवनादीनामन्तभावात् 
याव्ुवनाध्वापेक्षया कटाध्वनि षोडायुणा 
संख्या भवेदिति भावः । षष्टिरिति आहृतीनां 
रयस्य ॒विंदात्या गुणनात् । प्राहरियथौत् 
भतिकमे ॥ १२० ॥ 

नच सर्वत्राविरोषेणेवायमतिदेदा इत्याह 

विरोमकमेणा साकं 
याः पृणाहुतयः स्मरताः । 

तासां सवौध्वसंश्युदो 
संख्यान्यत्वं न किंचन ३२१ 

पतदेव भ्रथमार्धनोपसंहरति 
इत्येषा कथिता दीक्षा 

जननादिसमन्विता ॥ १२२॥ 



१७६ श्रीतन्रालके । । 

जननादिसमष्वितेति विष्लृते्यथै इति 
॥ 

 दीकाकर्मणि साधारण्यं कटाथभनु शुष 
सप्तादश्रा्िकेऽसिञ्जयरथनामा व्यधत्त विषृतिभिमाप् ॥ 

इति भीतरन्ाडोकविवेके विष्षि्दीक्षापकाश्चनं नाप 
| सप्तदद्यमादहिकम् ॥ १७ ॥ 



अथ 

श्रीतन्राखोके 
~ <----८*= ०: 

. ध्रीमन्महामाहेभ्वराचायाभिनवशगुप्तविरचिते 
भ्रीजयस्थर्त विवेकाख्यरीकोपेते 

"930 < 

अण्ादरमाह्किकम् । 
[-, ` 

ऋतधामानमनन्तं बरावहं तं बरव वन्दे | 
जगदिदममन्दमखिरं खमरिभ्रा योऽनुगृह्णाति ॥ 

इदानीं द्वितीयार्धेन संक्षिषां दीक्षां वक्तुमाह 
अथ संक्षिप्तदीक्षेयं 

रिवतापत्तिदोच्यते । 
तदेवाह 
न रजो नाधिवासोऽत् 

न मृक्षेत्रपरिग्रहः । 
यत्र तत्र प्रदेशे तु 

पूजयित्वा गुरुः रहिवम् ॥ 9 ॥ 
अध्वानं मनसा ध्याला 

दीक्षयेत्त्वपारगः । 
२३ 
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जननादिविहीनां तु 
येन येनाध्वना गुरः ॥ २॥ 

कुयात्स एकतत्त्वान्तां 
शिवभावेकभावितः । 

मनसेति नतु पादासूत्रादिकर्पनेन । तच्छ 
पारग इति नतु अतखपारगः, नहि तस्य एवं- 
विधे कर्मणि अधिकार एव भवेदिति भावः । 
यद्वक्ष्यति 
था यथा च खमभ्यसतज्ञानस्तन्मयतात्पकः । 
गुरुस्तथा तथा इयोतसंक्षिपं कमं नान्यथा ॥' ८) 

इति ॥ 
एवं जननादिविहीनत्वमभिधाय मन्रभे- 

दमाह 
परामन्रस्ततोऽस्येति 

तत्वं संशोधयाम्यथ ॥३॥ 
सखाहेति प्रतितच्वं स्या- 

च्छद पूणाहृति क्षिपेत् । 
एवं मच्रान्तरेः कुया- 

त्समस्तेरथवोक्तवत् ॥ % ॥ 
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परासंपुटितं नाम 
सखाहान्तं प्रथमान्तकम् । 

रतं सहखं साष्टं वा 
तेन राक्त्येव होमयेत् ॥ ५॥ 

ततः पूर्णेति संशोध्य- 
हीनसुत्तममीट राम् । 

दीक्षाकर्मोदितं तत्र 
तत्र राखे महेशिना ॥ ६ ॥ 

शक्तयेवेति यथाराक्ति, तेन देकारायनु- 
सारं शतहोमः सहखहोमो वा कायं इदयभि- 
प्रायः । संशोध्यहीनमिति न्यत्र मनसापि 
अध्वन्यासादि किंचित्कायमियथः। तत्न तत्रेति 
किरणादो । यदुक्तं तत्र 

ददीक्षामन्यां प्रवक्ष्यामि शिवतत््वस्मायुताम् । 
आदौ प्रणवसंयुक्तां शिवमन्तेऽणुवाचकम् ॥ 
नाम कृता ततः शुः संपुटीकृत्य होमयेत् । 
एवं साहसिको होमः पाशत्रयवियोजकः ॥ 
जननादिवियोगेन दीक्षेयं दुरंभा खग ।' 

इति ॥ ६ ॥ 



१८०  श्रीतत्रारोके । 

अन्नापि मन्रभेदमाह 

प्रयेकं मात्कायुग्म- 
वणेस्तत्वानि शोधयेत् । ̀ 

` यदि वा पिण्डमन्रेण 
सर्वमन्नरष्वयं विधिः ॥ ७ ॥ 

युम्मेति मातृकामालिनीरूपस्य । अयं वि- 
धिरिति यथोदितोहरूपः ॥७ ॥ 

नच एतदुरुमात्रकार्यमिलयाह 
यथा यथा च खभ्यस्त- 

ज्ञानस्तन्मयतात्मकः । 
गुरुस्तथा तथा कुयात् 

संक्षिप्तं कमं नान्यथा ॥ ८ ॥ 
नयु विस्त॒तायां दीक्षायां खभ्यस्तज्ञानत्वं 

गुरोरुपादेयं, संक्षिप्तायां किं तेनेयाशङ्ं गर्भ 
करलयागममेव संवादयति 

श्रीबह्ययामरे चोक्तं 
संक्षिपेऽपि हि भावयेत् । 

व्याति सवाध्वसामान्यां 
किंतु यागे न विस्तरः ॥ ९॥ 
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याग इति यजिक्रियारूपायामितिकतंव्य- 
तायामिलयथः ॥ ९ ॥ 

नचु यद्येवं, तद हृवित्तव्ययायाससाध्येन वि- 
स्तृतेन कर्मणा कोऽथं इत्याराज्ञ्याह 

अतन्मयीभूतमिति 
विक्षिप्तं कमं सन्दधत् । 

मात्तादात्म्यमेतीति 
विक्षिप्तं विधिमाचरेत् ॥ १०॥ 

आहिका्थमेवोपसंहरति 
संक्षिप्तो विधिरुक्तोऽयं 

कृपया यः रिवोदितः । 
दीक्षोत्तरे केरणे च 

तत्र तत्रापि शासने ॥ ११॥ 
इति रिवम् ॥ ११॥ | 

संक्षिप्तमोक्षदीक्षाकर्मप्रावीण्यसोर्कषेः ¦ 
व्याकाषींदष्टादशाहिकमेतज्ञयरथाख्यः ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेके सक्षिप्तदीक्षाप्रकाशनं नाम 

अष्टादकश्षमाहिकम् ॥ १८ ॥ 



अथ 

श्रीतत्राटोके 
श्रीतत्रारोके । 

भीमन्मदामादहेश्वराचायोमिनवगु्तविरचिते 
भरीजयरथरूतविवेकाख्यटीकोपेते 

एकान्नर्विरामाहधिकम् । 
कवक 

भवभेद विभवसंभवसं मेदविमेदबलबन्तम् । 
बटचन्तं नोमि बिं दारुणरूपग्रहाग्रहतः ॥ 

इदानीं टोकार्धेन सयोनिवोणदीक्षां नि- 
रूपयितुं भरतिजानीते 

अथ सदययःसमत्कान्ति- 
प्रदा दीक्षा निरूप्यते । 

नु यदधिकारेणायं यन्थः भदृत्तस्तत्र ता- 
वदियं स्फुटाक्षरं नोक्ता, तदिहास्या निरूपणेन 
कोऽथ इत्याश्चङ्याह 

तत््षणाचोपभोगाद्या 
देहपाते शिवं जेत् । 
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इत्युक्त्या माणिनीराखे 
सूचितासो महेरिना ॥ १ ॥ 

नच पतत्खोपनज्ञमेवास्माभिरुक्तमिलयाह 

देहपाते समीपस्थे 
शक्तिपातस्फुटत्वतः । 

आसाय शांकरीं दीक्षां 
तस्मादीक्षाक्षणात्परम् ॥ २॥ 

हिवं बजेदिदयर्थोऽत्र 
पूवो परविवेचनात् । 

व्याख्यातः श्रीमतास्माकं 
गुरुणा शम्भुमूतिना ॥ २॥ 

समीपस्थ इति दित्यादिक्षणभाविनि ॥३॥ 

एवमपि शक्तिपातस्य वेचिन्यं दद्चीयति 

यदा ह्यासन्नमरणे 
शाक्तिपातः प्रजायते । 

तत्र मन्देऽथ गुवादि- 
सेवयायुः क्षयं जेत् ॥ ¢ ॥ 



१८४ श्रीतत्रारोके । 

अथवा बन्धुमित्रादि- 
हारा सास्य विभोः पतेत् । 

पूर्वै वा समयी नेव 
परां दीक्षामवाप्तवान् ॥ ५॥ 

आ्दीक्षोऽपि वा प्राणा- 
ज्ञिहासुः हशावमितम् । 

अन्दान्गुरुस्तदा कुयो- 
त्सयउत्कान्तिदीक्षणम् ॥६॥ 

आयुः क्षयं बजदिति तरक्षये समयी सं- 
भाव्यमान इयथः । सेति शाक्तिः, तेन आसः 
ज्नमरणस्य गुरुसेवया खयमेवमसामर्थ्ये बन्धु- 
मित्रायभ्यथनया रक्षितपारमे श्वरशक्तिपातस्य 
सद्यरत्कान्तिदीक्षा कार्येति तस्यम् । समयी- 
लथौत् मध्ये शक्तिपाते, आ्षदीक्ष इदयथौत् 
तीव्रे । अन्लयानिति पियासूनियथः ॥ ६ ॥ 

नच असमय एवेषामेतत्कायेमिल्याह 
नत्वपक्रमरे नापि 

रोषकार्मिकविग्रहे । 
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कुयादुत्कमणं श्रीम- 
दह्रे च निरूपितम् ॥ ७॥ 

द्रा शिष्यं जरायस्तं 
व्याधिना परिपीडितम् । 

उक्रमय्य ततस्त्वेनं 
परतच्वे नियोजयेत् ॥ ८ ॥ 

अपक्रमरु इलयनायातशक्तिपात इव्यथः । 
सोषकार्मिकविय्रह इति अनासन्नमरण इति 
यावत् । नच एतथुक्तिमात्रसिद्धमेवेद्याह श्रीम- 
दह्र इति ॥ < ॥ 

नच अयमासन्नमरणत्वाभिधानपर एवागम 

इव्याह 

विशेषणविरोष्यत्वे 
कामचारविधानतः 

ूर्वोक्तम्थेजातं श्री 
शम्भुनात्र निरूपितम् ॥ ९॥ 

यदा हि शिष्यस्य विशेष्यत्वं जरायस्तत्वा- 
देश्च विह्ञेषणत्वं तदा शिष्यस्य पराप्तसमयादि. 

र्ठ 



१८६ श्रीतन्राोके । 

दीक्षस्य सद्यःसमुत्ान्तिदीक्षेति पूर्वं वा स- 
मयीलाद्युक्तं भेदद्वयं, व्यल्यये तु जरागरस्तस्य 
सतः शिष्यत्वे युवादिसेवयेदयादयुक्तं भेदद्वय- 
मित्युक्तम् । अत्र श्रीशम्भुना पूर्वोक्तमथजातं 
निरूपितमिति ॥ ९ ॥ 

एवमेतदुचितं कारमपेक्ष्य श्षुरिकादिन्या- 
समभिधत्ते 

विधि पूर्वोदितं सवं 
कृत्वा समयञ्युदितः। 

्षुरिकामस्य विन्यस्ये- 
ज्वरन्तीं ममेकर्तरीम् ॥१०॥ 

एतन्यासश्चाससदागम एवोक्त इत्याह 

कृत्वा पूर्वोदितं न्यासं 
काखनरसमगष्रभस् । 

संहतिक्रमतः सार्धं 
खक््किन्दियुगटेन तु ॥ ११॥ 

आभरेयीं धारणां कृतवा 
सवेममेप्रतापनीम् । ` 
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पूरयेदायुना देह- 
मङ्ष्ठान्मस्तकान्तकम् ॥ १२॥ 

तसुक्कृष्य ततोऽटर्ठा- 

 दृध्वान्तं वक्ष्यमाणया । 
तेन्ममाणि रन्ध्रान्तात् 
काररान्या विसजयेत्॥ १३॥ 

अनेन कऋमयोगेन 
योजितो हतिवजितः । 

समय्यप्येति तां दीक्ना- 
मिति आमाटिनीमते ॥ १४॥ 

वक्ष्यमाणयेति तिंशाहिके । हृतिवजित 
इत्यनुसन्धानमात्रेणेलयथेः ॥ १४ ॥ 

अत्रैव पक्षान्तरं दशयति 

षोडदराधारषट्चक्र- 
रक्ष्यत्रयखपञ्चकात् । 

कचिदन्यतरत्राथ 
प्रागुक्तपञ्युकमंवत् ॥ १५ ॥ 



१८८ श्रीतत्राशोके । 

प्रविश्य मूरं कन्दादे- 
रिन्दन्नेक्यविभावनात् । 

पूणाहुतिप्रयोगेण 
खेष्टे धाञ्नि नियोजयेत् ॥१६॥ 

कविदिति एकत्र । अन्यतरत्रेति मन्थिदराद्- 
शकादो । तदुक्तं 

'ेद्स्याधः इलो ज्ञेयो मध्ये तु पिषसंल्कः । 
भूठे तु शाक्तः कथितो बोधनादप्रवर्तकः ॥ 
अभिसंज्ञस्तवशोर्ध्वे अङ्गानां चतुष्टये । 
नाभ्यधः पवनाधारो नाभावेव षटाभिधः ॥ 
नाभिहृत्पग्ममागे तु सवेकामाभिधो मतः । 
संजीवन्यभिधानोऽन्यो हत्पओोदरमध्यगः ॥ 
वक्षःखङे सितः कूर्मो गले लोराभिधः स्मरतः 
लम्बक सितथोर्षवे सुधासारः सुधात्मकः ॥ 

तस्यैव मूरमाभिल सोम्यः सौम्यङलाभितः । 
भ्रूमध्ये गगनाभोगो विद्याकमलसंचचितः ॥ 
रोद्र्तादुतलाधारो रुद्रशक्त्या त्वधिष्टितः । 
चिन्तामण्यभिधानोऽन्य्तष्यथनिवासकः ॥ 
जह्मरन्धस वे दूर्वे तुयाधारसख मस्तके । 
नाब्याधारः परः घक्ष्मो घनन्याप्षिप्रगोधकः ॥' 

इति 
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(खमनन्तं तु जन्माख्ये नामों ग्योम दितीयकम् । 
तृतीयं त॒ हदि खाने चतुथ बिन्दुमण्यतः ॥ 
नादाख्यं तु सथुदिष्ट षदचक्रमधुनोच्यते । 
जन्माख्ये नाडिचक्रं तु नाभो मायाख्ययुत्तमम् ॥ 
.हदिखं यगिचक्रं तु तां मेदनं स्मृतम् । 
बिन्दुखं दीध्िचक्रं त॒ नादं शान्तयुच्यते ॥ 
अन्तरेक्ष्यं बहिरेक्ष्यं मध्यरक्यं तृतीयकम् ।' 

इति च । प्रागिति षोडाहिके । प्रणाहृतिष 
योगेणेति तद्वदिदयथः ॥ १६ ॥ 

अत्रैव प्राधान्येनापि पक्षान्तरमाह 

ज्ञानत्रिशूठं संदीप्तं 
दीप्तचक्रत्रयोज्वटम् । 
न्तयित्वासुना तस्य 
वेदनं बोधनं भ्रमम् ॥ १७ ॥ 

दीपनं ताडनं तोदं 
चरनं च पुनः पुनः । 

कन्दादिचक्रगं कुयो- 
दिशेषेण हृदम्बुजे ॥ १८ ॥ 

हादशान्ते ततः कृत्वा 
चिन्दुयुग्मगते क्षिपेत् । 



१९० श्रीतन्रारोके । 

निरुकष्ये वा परे धामि 
संयुक्तः परमेश्वरः ॥ १९ ॥ 

न तस्य कुयाोत्संस्कारं 
कंचिदिलयाह गहरे । 

देव; किमस्य पूणैस्य 
श्रादायेरिति भावितः ॥२०॥ 

ज्ञानं परा संविदेव, तदेव तत्तदाधारादिभेद्- 
नात् त्रिश्रम्। चक्रत्रयेदयरात्रयरूपेण परादिना। 
असुनेति ज्ञानत्रिश्रुरेन । श्रमं वामादिक्रमेणा- 
वतनम् । तोदं भरणम् । विरोषेणेति तदि 
मुख्यं जीवस्याधिष्ठानम् । बिन्दुयुग्मगत इति 
प्राणापानत्रोटरूप इत्यथः । तस्येति पाप्तपार- 
मेश्वयेस्य ॥ २० ॥ 

नच एतदस्मच्छाख्र एवोक्तमिदयाह 

श्रीमदीक्षोत्तरे त्वेष 
विधिवेह्धिपुटीकतः । 

हसः पुमानधस्तस्य 
रुद्रबिन्दुसमन्वितः ॥ २१ ॥ 
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रिष्ये नियोग्येत- 
द् नुदि शतं जपेत् । 

उत्कम्योष्वनिमेषेण 
रिष्य इत्थं परं बजेत् ॥२२॥ 

वहिः रेफः । हंसः ह । पुमान् म । तस्यति 
वदह्धिपुटीङकतस्य हंसस्य । रुद्र उकारः हू । एत- 
दिति पिण्डाक्षरम् ॥ २२ ॥ 

एतदेव राखान्तरेऽपि अतिदिशति 

एष एव विधिः श्रीम- 
त्सिद्धयोगीश्वरीमते । 

नच अयोगिनोऽत्राधिकार इत्याह 

इयसुत्रामणी दीक्षा 
कतेन्या योगिनो गुरोः ॥२२॥ 

अनभ्यस्तप्राणचारः 
कथमेनां करिष्यति । 

वक्ष्यमाणां बरह्मविदां 
सकलां निष्करोम्मिताम् ॥२५॥ 



१९२ श्रीतत्राकोके । 

कर्णेऽस्य वा पठेद्धयो 
भूयो वाप्यथ पाठयेत् । 

स्वयं च कमं कुर्वीति 
तच्चञ्चुद्यादिकं गुरुः ॥ २५॥ 

मन््रक्रियावरात्पूणा- 
हुत्येव्थं योजयेत्परे । 

एवं रारीरगं चारमभिधाय बह्मविद्याविधि- 
ममिधातुमाह वक्ष्यमाणामिदयादि । वक्ष्यमाणा. 
मिति रिरो । निष्करोम्मभितामिति निष्कट्या 
पञथाक्षरया बिययोम्भितां प्रतिवाक्यं संपुटिता- 
मिलयथंः ॥ 

नयु समनन्तरमेवोक्तं यदयोगिना गुरुणां 
नेयं कायो तत्कथमेतदिदानीभेवोच्यते इत्या- 
शङ्खयाह 

योगाभ्यासमङृत्वापि 
सदयरउत्कान्तिदां गुरः ॥ २६॥ 

ज्ञानमन्रक्रियाध्यान- 
बरात्कतुं भवेत्परभुः । 
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अत्र च ज्ञानादिसद्धावेऽपि बह्मविद्याया एव 
प्राधान्यमिदयाह 

अनयोक्रम्यते शिष्यो 
बरादेवेककं क्षणम् ॥ २.७॥ 

कारस्यो्छक्च भोगो हि 
क्षणिकोऽस्यास्तु कि ततः । 

सदयडउत्कान्तिदा चान्या 
यस्यां पूणाहुति तदा ॥ २८॥ 

द्यायद्स्य प्राणाः स्यु- 
धुवं निष्करमणेच्छवः । 

एककं क्षणमिति यरक्षणादनन्तरं खारसि- 
कमेव अस्य मरणं भवेदिति भावः । नु 

९००००७७०७०७७, येनेदं तद्धि भोगतः । # 

इत्युक्तया तरक्षणभाविनोऽपि कर्मणो भोगं बि- 
नास्य कथङ्कारं प्रक्षयः स्यादिल्याद्ाङ्याह भोग 
इत्यादि । किं तत इति स्थितेनापि क्षीणप्रायेण 
तेन न कशचिद्थं इत्यथैः । तदा दव्यादिति 
येनास्य तत्कारमेव पाणा नियान्तीलय्थः, अ 

२५ 



१९४ शरीतत्रारोके । 

तश्च पकेकस्यापि काटक्षणस्य नात्र उद्छहनं 
भवेदिति भावः ॥ 

क्रियादिपरिहारेणापि बह्मविदयाया एवात्र 
साधनत्वमस्तीदयाह 

विनापि रियया भावि- 
बह्मवियाबरादुरुः ॥ २९ ॥ 

कणंजापघ्रयोगेण 
तत्वकञ्चकजाटतः । 

निःसारयन्यथाभीष्टे 
सके निष्कटे हये ॥ २० ॥ 

तत्वे वा यत्र कुत्रापि 
योजयेत्पुद्ररं कमात् । 

यत्र॒ कुत्रापीलयनेन यथाभीष्टत्वमेव उपो- 
हलितम् ॥ 

न केवलं क्रियादेरेव परिहारेण अत्र अस्याः 
साधनरवं, यावद्रुरोरपील्याह 

समयी पुत्रको वापि 
पटेद्धियामिमां तथा ॥ ३१ ॥ 

तथेति यथा सुमूषरिमां श्रणुयादिदयर्थः ॥ 



३३ छो० |] एकानर्विश्षमादिकम् । १९५ 

एवमस्य किं स्यादिदयाशङ्कयाहं 
तत्पाटात्तु समय्युक्तां 

रुद्रांशापत्तिमश्चुते । 
तुराब्दो हेतो, एतावता अस्य समयदीक्षा 

भवेदिलयथः ॥ 

ननु कथमनयोयुरूबदेतत्पाठो न्याय्य इत्या- 
श्ख्याह 

एतो जपे चाध्ययने 
यस्मादधिकृताबुमो ॥ २२॥ 

नाध्यापनोपदेदो वा 
स एषोऽध्ययनादते । 

नच अयमनयोरध्ययनादन्यः पाठ इत्याह 
स एषोऽध्ययनाहते इति । नशब्दः पूवंतः सं- 
धन्धनीयः ॥ 

ननु यदि नाम नायमुपदेशादिरूपः पाठ- 
स्तत्कथमस्य समयदीक्षा कृता भवेदित्युक्तमि- 
त्याशङ््याह 

पठतोस्त्रनयोवस्तु- 
सखभावात्तस्य सा गतिः ॥२२३॥ 



१९१६ श्रीतत्रारोके । 

पतदेव दष्टान्तोपदशेनेन हृदयङ्गमयति 
यथा निषिद्धभूतादि- 
कमा मन्त्रं स्मरन्खयम् । 

आववदहअप् कचन्चर्त् 

रोप कतेस्ववजंनात् ॥ ३४॥ 
यथा च वाचयञ्शाख 

समयी दान्यवेरमनि । 
न दुप्यते तदन्तःस्थ- 

प्राणिवर्गोपकारतः ॥ ३९५ ॥ 
निषिद्धेति । यदुक्तं 
“मश्नवादो न कर्तव्य इतिकतत्ववजेनात् ॥ 

इति । नहि एवं करोमीलयत्र अस्य कशचिदभि- 
मान इत्यथः । शुन्येलयनेन जनवेविक्तयमेवात्रा- 
स्याभिप्रेतभिस्युक्तम् । उपकारत इति शाचख्राणां 
हि श्रवणमात्रत एव पापक्षयो भवेदिति भावः। 
तदुक्तं 

(गोघ्नञेव कृतघ्नश्च जह्हा गुरुतद्पगः । 
शरणागतधाती च मित्रविस्म्मधातकः ॥ 
दुष्टः पापसमाचारो मातृहा पितृहा तथा । 
भरवणादख भावेन ध्रुच्यन्ते सर्वपातके! ॥ 

इति ॥ ३५ ॥ 



३८ छो० |] एकनिरविंश्चमाहिकम् । १९७ 

पतदेव प्रकृते योजयति 

तथा खयं पटठन्नेष 
विद्यां वस्तुस्रभावतः । 

तस्िन्सुक्ते न टुप्येत 
यतो किंचित्करोऽत्र सः ॥२६॥ 

नन्वस्य मा मृदेव कथशचिदोषः 
(अदीक्षितानां पुरतो नोचरेच्छाख्चपद्धतिम् । 

इति हि अस्ति समयः, तत्कथमिमां विदययामे- 
तदम पटन्न प्रयवेतीाह 

ननु चादीक्षितामरे स 
नोचरेच्छाख्पडतिम् ॥ ३७॥ 

एवं तहिं नास्य कदाचिदपि पाठः प्राप्तः; 
अतः कुड्यादयोऽप्यदीक्षिताः किं न संनिहिता 
भवेयुरिलाह 

हन्त कुञ्याग्रतोऽप्यस्य 
निषेधस्त्वथ कथ्यते । 

पयुदासेन यः श्रोतु- 
मवधारयितुं क्लमः ॥ ३८ ॥ 



१९८ श्रीतत्रारोके । 

स एवात्र निषिद्धो नो 
कुञ्यकीटपतत्रिणः । 

अथेदमुच्यते यच्छाख्रश्रवणादो योग्यानां 
दीक्षितसदशानामत्र निषेधो विवक्षितः, नतु 
कुड्यभायाणां जडानामिलयाह अथेदयादि ॥ 

एवं तहिं कुड्यप्रायस्य मुमूर्षोरमेऽपि पठ- 
तोऽस्य कः समयलहुनाथ इलाह 

तहिं पाषाणतुल्योऽसों 
विरीनेन्द्रियवरत्तिकः ॥ ३९॥ 

तस्याम पठतस्तस्य 
निषेधोटुङ्कना कथम् । 

नन्वेवं पाषाणप्रायस्यास्य किमेतत्पाठेन, मे 
बभियाह 

स तु वस्तुस्वभावेन 
गिताक्षोऽपि बुध्यते ॥ ४० ॥ 

अन्ञनपन्षयवान्त- | 

भिच्छक्तया खप्रकाङ्ाया । 
परा्देहं किरु तिलक्षु- 

नोत्तरं चाधितष्ठिवान् ॥ ४१॥ 



४४ शरोऽ] एकानविंशमा्िकम् । १९९ 

मध्ये प्रबोधकबरात् 
प्रतिबुध्येत पुटद्टखः । 

नु को नाम अत्र अस्य प्रबोधको यहखा- 
दन्तरा अयं प्रबोधमासादयेदिव्याराङ्खयाह ` 

मन्त्राः रान्दमयाः शद्ध 
विमशोत्मतया खयम् ॥ ४२॥ 

अथात्मना चावमान्त- 
स्तदथप्रतिबोधकाः । 

तेनास्य गछिताक्षस्य 
प्रबोधो जायते खयम् ॥४२॥ 

सखचित्समानजातीय- 
मच्रामरशेनसंनिषधेः । 

खयं प्रवाधो जायते इति । यद्वक्ष्यति 
धयामाकण्ये महामोह विवज्चोऽपि क्रमाद्वतः । 
प्रबोधं वक्तसांयुख्यमभ्थेति रभसात्खयम् ॥ (२०आ०) 

इति ॥ 
एतदेव दष्टान्तमुखेनापि घटयति 
यथा ह्यलपजवो वायुः 

सजातीयविमिशितः ॥ ५४॥ 



२०० श्रीतत्रारोके । 

जवी तथात्मा संसुक्ता- 
मर्रोऽप्येवं प्रवुध्यते । 

सजातीयेति तालबरन्तादिसमुस्थेन । एव- 
मिति मन्रामरोनादिना ॥ 

एवं तद्यस्य अदीक्षितामे मनब्रपाठात् स्फुट- 
मेवापतितः समयखोप इत्यादा ङ्याह 

प्रवुदः स च संजातो 
न चादीक्षित उच्यते ॥ ४९५॥ 

दीक्षा हि नाम संस्कारो 
न त्न्यत्सोऽस्ि चास्य हि। 

दीक्षा हि नाम माब्रः संस्कारः, सच अस्य 
प्रबोधान्यथानुपपत्या खरसत एव मन्रामर्शा- 
दिना सिद्ध इति को नामास्य समयरोपाथः ॥ 

एवं शाख्पाठटादिनापि परोपकृतावस्य न क- 
शित्समयलरोपजन्मा दोष इत्याह 

अत एव निजं शाखं 
पठति कापि सामये ॥ ५६॥ 



४९ शो० ] एकान्र्विंशमाहिकम् । २०१ 

तच्छत्वा कोऽपि धन्यश्चे- 
ग्युच्यत नस्यसा क्षतः 

सामय इति समयिनीदयथः ॥ 

ननु एवमेतन्निर्विषयं वाक्यं स्यादित्याशङ्खयाह 

राखनिन्दां मेष कार्षी- 
दयोः पातित्यदायिनीम् ॥५.७॥ 

इेवंपरमेतन्ना- 
दीक्षिता पठेदिति । 

अन्न च सविचिकिरसं परं खकथचकानुपवेरो- 
नेव प्रबोधयितुमाह 

यथा च समयी काष्ठे 
रेष्टे वा मन्रयोजनाम् ॥४८॥ 

कुवस्तसिश्चरुत्येति 
न रोपं तद्यदत्र हि । 

काष्ठ इति समिधादो । लोष्ट इति शिद्गा- 
दावुपादेये । अत्रेति सुमूर्षो ॥ 

२६ 



२०२ श्रीतश्रारोके । 

अत्रैव हेतुमाह 
यतोऽस्य भरययभ्राप्नि- 

परप्सोः समयिनस्तथा ॥ ४९॥ 
प्रत्तस्य स्वभावेन 

तस्मिन्सुक्ते न वे क्षतिः । 
प्रययो निजमन्नस्फारसंवाद्ः ॥ 

ननु आचार्थस्य तावत् परानुरहे नास्ति 
काचित् क्षतिः, समयिपुत्रकयोस्तु पासद्गिकले- 
नापील्युक्तम्; साधकस्य पुनरत्र का वातां इलया- 
शङ्याह 

साधकस्तु सदा साध्ये 
फटे नियतियन्रणात् ॥ ५० ॥ 

मक्षिकाश्चुतमन्रोऽपि 
प्रायश्ित्तोचितीं चरेत् । 

ओचितीमिति तीव्रमध्यादिभेदेन । अत एव 

'खमश्रमधृ्तरं च गुरोरपि न दशेत् ॥ 

इत्यायुक्तम् ॥ 



५३ शछो० ] एकानिर्विंशमाहिकम् । २०६ 

एवमेतत्पसद्गादभिधाय ब्रक्ृतभेकाह 

इत्थं सदययःसयुतकान्ति- 
योक्ता तामाज्ञया गुरोः ॥५१॥ 

समस्यादिरपि घ्रोक्त- 
काटे प्रोक्ताथसिद्धये। 

स्यं कुयात्समभ्यस्त- 
प्राणचारगमागमः ॥ ५२ ॥ 

अकृताधिकृतिवापि 
गुरः समयद्युद्धये । 

अधस्तनपदावस्थो 
नतु ज्ञानेदचेतनः ॥ ५३ ॥ 

अङ्कतेति । यदुक्तम् 

अधिकारं न चेत्छुयाद्धियेचः खात्तसुश्चये ॥' 

इति । ज्ञानेद्ध इति परमाद्रयनिष्ठस्य हि 
श्रा िचित्यज मा गृहाण 5५०89559 | # 

इति नयेन विधिनिषेधाविषयत्रात् को नाम 
समयलरोपस्य अवकादा एवेदयारायः ॥ 



२०४ ओरीतत्रारोके। `` 

ननु इयं सयःसमुत्रान्तिखक्षणा दीक्षा 
युरुकार्येति नास्ति विमतिः, खयंकायेतायां तु 
क परमाणमियाशङ्खयाह 

इतीयं सयरउक्कान्तिः 
सूचिता माखिनीमते । 

सयं वा गुरुणा वाथ 
कायत्वेन महेशिना ॥ ५४॥ 

तदेवाह 
सवे भोगं विरूपं तु 

मतवा देहं यजेयदि । 
तदा तेन कमेणाश्च 

योजितः समयी रिवः ॥५५९५॥ 
त्यजेदिति खयम् । योजित इति गुरुणा । 

यदुक्तं तत्न 
(स्वेमप्यथवा भोगं मन्यमानो विरूपकम् । 
खशषरीरं परित्यज्य शाश्वतं पदमृच्छति ॥' (१७।२५ ) 

इति 
अनेन कमयोगेन योजितः परमे पदे । 
समय्यपि महादेवि दीक्षोक्तं फलमरुते ॥' 

इति च ॥ 



५६ ®छो° ] एकानर्विशमाहिकम् । २०५ 

आदहिका्थमेव प्रथमार्धनोपसंहरति 

उक्तेयं सदययउत्कान्ति- 
यां गोप्या प्राणवहूधेः ॥०५६॥ 

इति रिवम् ॥ ५६ ॥ 

सद्योनिवणप्रदमाच्रमहावीयेलामटभ्बेन । 
एकानर्षिंशमाह्विकमेतत्किर जयरथेन निरणायि ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेके सद्यरक्रान्तिप्रकाश्नं नाम ` 

एकान्र्विंशमादिकम् ॥ १९ ॥ 

कट ्तक्लय) 
पयय तसव्यरो सरवायलयधरऊतमरजीकयकरनला 



अथ 

श्रीतत्रारोके । 

भीमन्महामाहेश्वराचायौभिनवगुप्तविरचिते 
ीजयरथरूतविवेकाख्यरटीकोपेते 

विंरातितममाद्धिकम् । 
"रीणः + ककं 

जयति बिशबेलदाता भूटढजनाश्वासदायि येन वपुः । 
बहिराद्यन्तबदपि मध्यशुन्ययुासितं सततम् ॥ 

इदानीं द्वितीयार्धेन सपलययां दीक्षां वक्तुमाह 

अथ दीक्षां जवे मूढ- 
जनाश्वासपरदायिनीम् ॥ 3 ॥ 

आश्वासः भरदययः॥ १ 

तदेवाह 
त्रिकोणे बवह्किसदने 

व्किवर्णोड्वटेऽभितः । 
वायव्यपुरनिधते 

करे सव्ये सुजाञ्वरे ॥ २ ॥ 



५ छो°} विंशतितममादहिकम् । २०७ 

बीजं ङिंचिद्रहीत्येत- 
तथेव हृदयान्तरे । 

करे च दह्यमानं स- 
चिन्तयेत्तज्ञपेकयुक् ॥ ३ ॥ 

वङ्किदीपितफटरार- 
धोरणीदाहपीडितम् । 

बीजं निर्बीजतामेति 
सखसूतिकरणाक्षमम् ॥ ¢ ॥ 

वहिसदन इत्यथात् उर्ध्वैमुखे । वद्िवर्णेति 
रेफः। वायव्यपुरं षडश्रम्, अथात् यकारखज्छि- 
तम् । सव्य इति दक्षिणे । बीजं किंचिदिति क- 
न्यादि। तच्वयेकयुगिति फट्ारोदीपितरेपावतेन- 
पर इयथः ॥ ४ ॥ 

खसूतिकरणाक्षमत्वमेव व्याचष्टे 
तप्तं नेतस्रोहाय 

तेनेव प्रलययेन तु । 
मरुमायाख्यकमोणि 

मन्नध्यानक्रियावरात् ॥ ९॥ 



2०८ श्रीतत्रारोके । 

दग्धानि न खकायांय 
निर्बवीजघ्रतययं तिमम्। 

स श्रीमान्सुप्रसन्नो मे 
 शंमुनाथो न्यरूपयत् ॥ ६ ॥ 
बीजस्याप्यत्र कायां च 

योजना कृपया गुरोः । 
यतो दीक्षा सुदीक्तत्वा- 
 त्यावराण्यपि मोचयेत् ॥ ७॥ 

सखका्यायेति बधभ्यबन्धनाय । सुदीप्तत्वादिति 
अदी्तत्वे हि जङ्गमानामपि योजना असाध्या 
स्थावराणां का वार्तेलयभिपरायः । तदुक्तम् 

(ऋरश्षपक्षितरक््वादीन् यावराण्यपि मोचयेत् ॥ 
इति ॥ ७ ॥ 

अत एवह 

यो गुरुजेपहोमाचौ- 
ध्यानसिदत्वमात्मनि । 

ज्ञात्वा दीक्षां चरेत्तस्य 
दीक्षा सप्रलयया स्मृता ॥८॥ 



११ ®० ] विंश्चतितममादहिकम् । २०९ 

अवधूते निराचारे 
तचन्ञे नत्वयं विधिः । 

साचारे क्रियते दीक्षा 
या रश्प्रययान्विता ॥ ९॥ 

निराचारेण दीक्षायां 
प्रययस्तु न गद्यते । 

अयं विधिरिति सपलययदीक्षालक्षणः। सा- 

चारैः करियाप्रधानेः । दृष्टः भरल्ययो निर्वीजकर- 
णादिः । निराचरेणेति ज्ञानिना ॥ 

एतदेव युक्त्यागमाभ्यामुपपादयति 

ज्ञान सप्रत्ययं यस्ा- 
न्न फखान्तरमहेति ॥ १० ॥ 

ध्यानादि तु फखात्साभ्य- 
मिति सिद्ामतोदितम् । 

नाहैतीति खप्रलययत्वादेव, फटादिति नि 
बीजकरणादिसाधनात् ॥ 



२१० श्रीतत्रारोके । 

एवमधिकारिपरीक्षामभिधाय तुखाविधिमं. 
भिधत्ते 

तुखद्युदिपरीक्षां वा 
कुयांसप्रत्यययोगिनीम् ॥ ११॥ 

यथा श्रीतन्रसद्धावे 
कथिता परमेरिना । 

ननु इयमसच्छाखरे नाभिहितेति किं शा- 
ल्ञान्तरप्रक्रियागोरवेणेदयाशङ्कयाह 

श्रीपूवेशाखेऽप्येषा च 
सूचिता परमेदिना ॥ १२॥ 

आनन्दं उद्धवः कम्पो 
निद्रा धूणिश्च पञ्चमी । 

इत्येवंवदता शक्ति 
तारतम्याभिधायिना ॥ १३॥ 

ननु अत्र तुखादीक्षायाः कटाक्षीकरणे कि- 
भवस्थितमिलयाराङ्खयाह 
 उद्रवो खघुभावेन 

देहथहतिरोहितेः । 



१५ छो० ] विंहतितममाहिकम् । २११ 

ननु कथमत्र देहयहतिरोधानमिलयाशङ्याह 

देहो हि पाथिवो सुख्य- 
स्तदा सुख्यत्वमुञ्छ्ति ॥१४॥ 

माविखाघवमन्रेण 
रिष्यं ध्यात्वा समुत्डतम् । 

मुख्यतसुज्ज्चतीति अरोषपाशक्षपणात् । 
भावीति न्निरो । यद्क्ष्यति 

(लघुत्वेन तला्चदधिः सद्यःप्रत्यथकारिणी । 
तारः शमरयेः पिण्डो नतिश्च चतुर्णकम् ॥ 
शाकिनीस्तोभने ममं हृदयं जीवितं तिदम् ॥ (९२) 

इति । समुद्टुतमिति पाथिवदेहाभिमानन्यग्भा- 
वेन पराकाशरूपतामापन्नो येनायं तुखायां क- 
सुमसमानतामःसादयेत् । यदुक्तं श्रीतन्रराजे 

(आकाश्चतुल्यो भवति शिष्यः सन्दीक्षितस्तदा । 
भैरवो वा भवेत्सो वै दग्धसंसारबन्धनः ॥ 
पथात्तुलामपेयेत अरमान्येवमपाख तु । 
सप्विश्चतिपुष्यैश्च कृतां मालां सभपेयेत् ॥ 
ततमः साधको जायात्दीण(बरणो यदा ॥ 

इति ॥ 



२१२ श्रीतश्रारोके । 

नयु यथोक्तपक्रियामात्रेणेव किमेवं सप- 
त्यया दीक्षा सिच्न्नवेलयाशङ्खयाह 

कृमांणि तत्राशेषाणि 
पर्वोक्तान्याचरेहुरः ॥ १९५ ॥ 

अत्र च संस्कारस्याधिकाणिपरीक्चानन्तरसु- 
देशोऽपि उभयरोषत्ववचनाशयेन तुखाविध्य- 
नन्तरमभिधानम् ॥ १५ ॥ 

पतदेवोपसंहरति 

उक्ता सेयं तुखश्चदि- 
दीक्षा प्रत्ययदाथिनी । 

इति शिवम् ॥ 

भ्रीमदरुरुवरक्षास्खात्ममयप्रत्यथानुविद्धमतिः । 
एतजयरथनामा रविक्चतितममाहिकं व्यब्रणोत् ॥ 

इति श्रीतघ्रारोकविवेके वुखदीक्षापरकाश्नं नाम 
विंशचतितममाहिकम् ॥ २० ॥ 



अथ 

श्रीतन्रारोके 
कर ग | -*~-~-~ 

श्रीमन्महामाहेश्वराचायोभिनवगुक्तविरचिते 
श्रीजयरथरूतविवेकास्यटरीकोपेते 

एकर्विातितममाह्धिकम् । 

मेदग्रथाविापन्रलेश्वरं तं बलेश्वरं बन्दे । 
यः सकलाकरयोरपि मितात्मताया निषेधमादभ्यात् ॥ 

इदानीं दहितीयार्धेन परोक्षदीक्षायां कर्म 
निगदितं भरतिजानीते 

परोक्षसंस्थितस्याथ 
दीक्षाकमे निगयते ॥ १ ॥ 

परोक्षसंस्थितस्येति देककालाभ्याम् ॥ १॥ 
ननु इयमसच्छाल्रे दीक्षा नोक्तेयास्तां 

प्रत्युत संनिहितेकविषयं 
सद्रशक्तिसमाविष्टः स यियासुः शिवेच्छया । 
शक्तिदठक्रिप्रसिद्यथं नीयते सहरं प्रवि ॥ ` 

(मा० बि० १।४४ ) 



२१४ श्रीतत्रारोके । 

इलयादि एतद्िरुदमुक्तम्, तत्कथमिह एतत्पति- 
ज्ञातमिदयारङ्खयाह 

भुक्तियुक्तिप्रसिद्यथं 
नीयते सहुरं भ्रति । 

इतयस्मिन्मासिनीवाभ्ये 
प्रतिः सांसुख्यवाचकः ॥ २॥ 

सांमुख्यं चास्य शिष्यस्य 
तव्कपास्वदतात्वकम् । 

 तक्कपेति तच्छब्देन गुरः, सा च संनिहिः 
तासंनिहितयोरविशिष्ैवेदयाशयः ॥ 

नयु भवत्वेवं, 
(तमाराध्य ततस्तुश्टदीक्षामासाद्य शांकरीम् । (१।४५) 

इत्यादि सानिध्येकजी वितं कथमत्र संगच्छता- 
मिलया ङ्याह 

तमाराध्येति वचनं 
कृपाहेतूपरक्षणम् ॥ २ ॥ 

कृपाहेषिति तेन खयमेवमभावे बन्ध्वादि- 
दारेणेतद्धवेदिति भावः ॥ ३ ॥ 



& शोऽ 1 एकविंश्षतितममादिकम् । २१५ 

न केवलमेतदत एवावगतं यावदितोऽपीदयाह 

तत्संबन्धात्ततः कश्चि- 
तरक्षणादपव्रभ्यते । 

इत्यस्यायमपि ह्यर्थो 
माछिनीवाक्यसन्मणेः ॥ ¢ ॥ 

एतदथत्रमेव अस्य वाक्यस्य व्याचष्ट 

तसक्षणादिति नास्यासि 
यियासादिक्षणान्तरम् । 

किंत्वेवमेव करूणा- 
निघ्स्तं गुरुरुडरेत् ॥ ५ ॥ 

आदिशब्दात् गमनतसपरापिक्षणादयः । न 
हि भरतस्य देशान्तरस्थितस्य वा एवं संभवे- 
दिति भावः । एमेवेति खयं तदाराधनादिः 
निरपेक्षमिल्यथेः । निघ्नः परवशः ॥ ५॥ 

के च अत्र अधिकारिण इत्याशङ्क्याह 

गुरुसेवाक्षीणतनो- 
_दीक्षामप्राप्य पञ्चताम्। ` 



२१६ श्रीतत्रारोके । 

गतस्याथ सयं मृत्यु- 
क्षणोदिततथारचेः ॥ ६ ॥ 

अथवाधरतन्नादि- 

दीक्लासंस्कारभागिनः । 
प्राप्तसामयिकस्याथ 

परां दीक्षामविन्दतः ॥ ७ ॥ 

डिम्बाहतस्य योगेरी- 
 भक्षितस्याभिचारतः। 

मृतस्य गुरुणा यन्- 
तन््रादिनिहतस्य वा ॥ ८ ॥ 

अष्टस्रसमयस्याथ 
दीक्षां प्राप्तवतोऽप्यटम् । 

क्षीणेति चिरतरं श॒रुसेविन इत्यथैः । तदुक्तं 
नन प्राप्तोऽपि परां दीक्षां गुरुभक्तोऽपि यत्तः । 
कालेनान्तरितो यसात्तस्य मोक्ष; कथं मवेत् ॥ 
किं बृथा तख संहेशो मोक्षयदिश्य यः कृतः । 
किं किचिद्वियते तस्य कमं यन्मोक्षसाधनेम् ॥' 



९ शछोऽ ] एकर्षिंह्यतितममादहिकम् । २१७ 

इत्युपक्रम्य 

“गुरुभक्तय दान्तख सत्याचाररतख वे । 
शरृेतलयापि परं स्कन्द दीक्षाकमं विधीयते ॥' 

इति । शत्यक्षणति तदैव हि अस्य युरौ पसन 
सद्यःसमुत्करान्तिदीक्षा भवेदित्युक्तम्, अन्यथा 
तु इयमिति विभागः । अत एव दीश्चामपाप्य 
पञ्चतां गतस्येति अच्रापि संबन्धनीयम् । 
अधरतन्रं वेदिकादि । परामिति युत्रकादिरू- 
पाम् । डिम्बाहतस्येति शकटादिभिजडप्रायेमौ- 
सितिस्येलयथः । अभिचारत इति विषादिना । यशं 
भूजेपत्रादो मारणानुयुणो मश्रसंनिवेदाः, तजर 
तदनु्णमेव परजाहोमादि । तदुक्तं 

नगाग्राह्टिता ये च दृक्षान्िपतितास्तु ये । 
उद्वन्धनेगता ये च शकटेन ठु वर्णिताः ॥ 
अभिना तु प्रदग्धा ये बेस्मपातात्तु ये मृताः । 
नदीदूपेष्वगाधेषु गता ये पापकारिणः ॥ 

 भूढगमोथ या नार्यो गभेच्यावेन या मृता 
दान्तेन मदिषिणापि दुष्टप्राणिगृताश्च ये ॥ 
विषेण त्यक्तजीवा ये ये वे चात्मोपषातकाः । 
गोलायैव ठ भदमलाः पिद्घ्ना माठृषातका, ॥ 



२१८  श्रीतत्रारोके । 

व्याधिभिश्च यता ये तु लूताधैः सुरसन्दरि । 
अन्येबेहुविषैः क्ररेथेषां संख्या न विदयते ॥' `. 

इति । तथा 
(अनाथलु्पिण्डानां तथा डिम्बाहतेष्वपि। ` 
ढृविधो च मृतानां तु दीक्षा मृतवती भवेत् ॥ ` 

इति । एतच्च दीक्षितादीक्षितविषयमपि भवे- 
दिति सामान्येनोक्तम् । अमिति अव्यर्थ युत्र- 
कादिरूपतयेलथेः ॥ 

ननु एवंविधाः सवं एव मियन्ते, तक्किमेषा- 
मविरोषेणेव श्रतोद्धारीं दीक्षां यरः कुयोन्नवे- 
लयारशज्य ह् 

बन्धुभायासुहरपुत्र- 
गाढाभ्यथनयोगतः ॥ ९ ॥ 

खयं तदिषयोत्पन्न- 
कृरुणावरुतोऽपि वा। 

विज्ञाततन्युखायात- 
रक्तिपातांराध्मेणः ॥ १० ॥ 

गुर्दीक्षां सृतोदारीं 
कुर्वीत शिवदायिनीम् । 



११ @छो०]} एकरविद्यतितममादिकम् । २१९ 

गाढेति नतु उत्ताना । खथयमिति परप्राथना- 
निरपेक्षतयेलयथंः । बत इति नतु तन्मात्रा 
देव । तन्मुखेति बन्ध्वायभ्य्थनाद्वारेणेदयथेः । 
अंरोति तीनरमध्यमन्दादयपेक्षया । एवमेवंविधा- 
नामेषां बन्ध्वादिगाढाभ्यथेनायन्यथानु पपत्त्या 
आयातराक्तिपाततवं निश्चय भ्रतोद्धारीं दीक्षां 
गुरूः कुयोदिति अत्र तात्पयेम् । चन्ध्वादीनां च 
तदुदिधीषांपरतया प्राथनादयो जायमानाः 
परमेश्वरदक्तिपातमूखा एव न सेहमात्रमृखाः 
सर्वत्र तथादङ्नायोगात् । नच अत्र व्यधिक- 
रणत्वं दोषो यदयस्कान्तायोगोरकस्पन्दनादिः 
वत् भिन्नदेशान्यपि कारणेभ्यः कायाणि भव- 
न्ति दृश्यन्ते 

(सा शक्तिरापतत्याचा पुंसो जन्मन्यपथिमे । 
तन्निपाताव् क्षरत्यख मलं संसारकारणम् ॥ 
क्षीणे तसिन्थियासा सयात्परं नेः श्रेयसं प्रति ।' 

इति । तथा 
(तस्येव तु प्रसादेन भक्तिरुत्पद्यते रणाम् । 
यया यान्ति परां सिद्धि तद्धावगतमानसाः।' (म०मार०) 

इत्यादि संनिहितजीवदेकविषयमिति नेह क- 
शिदनेन वरिरोधः ॥ 



२२० श्रीतश्रारोके । 

न चेतदस्माभिः खोपज्ञमेवोक्तमित्याह 
श्रीग्रल्युञ्ञयसिद्धादौ 

तदुक्तं परमेशिना ॥ ११॥ 
तदेवा्थतः पठति 

अदीक्षिते दृपत्यादा- 
वरुसे पतिते मते । 

बारातुरखीवृद्धे च 
ष़्तोद्धारं प्रकल्पयेत् ॥ १२॥ 

विधिः सवः पृवेसुक्त 
स तु संक्षिप्त इष्यते । 

गुवादिपूजारदितो 
बाह्ये भोगाय सा यतः॥१३॥ . 

अधिवासचरुक्षत्रं 
राय्यामण्डरकर्पने । 

नोपयोग्यत्र तच््छिष्य- 
संस्क्रियास्रप्रदष्ये ॥ १४॥ 

मन्रसंनिधिसंत्॒ति- 
योगायाव्र तु भण्डटम् । 
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भूयोदिने च देवाचा 
साक्षान्नास्योपकारि तत् ॥१५॥ 

यदुक्तम् 
“अदीधिते तु दृपतो तत्सुतेषु द्विजातिषु । 
मोगालसेषु वा देवि कर्मदोष विधते ॥ 
न चेष्टं न तपस्तप्ं न ध्यातं न प्रतिष्ठितम् । 
पातित्येन मृतानां तु येषां नरकसंसितिः ॥ 
निदानेबेहभिर्देवि स्रीबालबद्ध आतुरे। 
मरतेषुद्धरणाथोय दीक्षां परमेश्वरः ॥ 
यष्टव्यः प्वनदेवः व |* ( १८ अ०) 

इति । तत्र अदीक्षित इद्यनेन श्रयोऽधिकारिण 
उक्ता येषु आयं दयं तुयेश्चेति। दिजातिषु इत्य- 
नेन तृतीयः । पातियेनेलयादिना तु डिम्बा- 
हतादिः, अन्यस्तु श्रष्टखसमय उक्तः । पषां 
हि असम्यक्मजापालनात् भोगासक्तत्वात् दै. 
वदोषादिविधितत्वात् तपश्चरणादेश्चाभावात् 
अवदयसंभावनीयं भ्रष्टसमयत्वम् । अत्र चो- 
न्मेषकरता ह्िष्ठकल्पनया यत् व्याख्यातं, तदा- 
ग्रहमात्रपरतयेत्युपेक्ष्यम् । सेति संनिहितजी. 
वद्भिषया पूर्वोक्ता दीक्षा । मण्डकेति शिष्य- 



२२२ श्रीतत्राोके । 

रक्षार्थ श्षय्यायां बहिः सर्वतोदिक्ष भसादिना 
रेखासंनिवेदाः । यदुक्तं 

(भसना रोचनाचेश्च अश्ञप्राकारचिन्तनम् ।' 

इति । नोपयोगीति चरुशय्यादि हि शिष्यस्य 
संस्कारार्थं खप्रदश्चेनार्थं वा, स एव च न संनिहित 
इति किमनेनेयथैः । मण्डलं देवाचौ चेदयेतत् 
पुनरुपयोगीति भाच्येन संबन्धः । यदुक्तं 

'सवोचेनं यण्डिङे खान च तत्राधिवासनम् 

इति । न साक्षादिति मनब्रसंनिधिद्वारा पार. 
म्पयेणेयथः, नहि अस्य खयमेव मण्डर 
दशनादीलयाशयः ॥ १५ ॥ 

नचात्र मच्रसंनिधानाय एतदेव निभित्तमिलयाह 

क्रियोपकरणस्थान- 
मण्डराङृतिमन्रतः । 

 ध्यानयोगेकतद्धक्ति- 
ज्ञानतन्मयभावतः ॥ १६॥ 

तत्प्रविष्ठस्य कस्यापि 
हिष्याणां च गुरोस्तथा । 
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एकादशेते कथिताः 
संनिधानाय हेतवः ॥ १७ ॥ 

उत्तरोत्तरस॒ुत्कृष्ण- 
सथा व्यामिश्रणावरात् । 

क्रियादि ध्यानादि च अवलम्ब्य एकादश 
पते संनिधानाय हेतवः कथिता इति संबन्धः। 
एकेति प्रधाना । कस्यापीति प्रामादिकस्य । 
यदुक्तं 

श्रमादातत प्रविष्टख विचारं नेष कारयेत् । 

इति । उत्तरोत्तरमिति यथा क्रियात उपकरण- 
मिलयादि । एते च समुदिता अप्युक्छृष्टा इयाह 
तथा व्यामिश्रणावश्ादिति ॥ | 

अत्रैव अस्पष्टं िंचिद्धयाचषटे 

क्रियातिमूयसी पुष्पा- 
युत्तमं रक्षणान्वितम् ॥ १८ ॥ 

एकचिल्ादि च स्थानं 
यत्रात्मा संप्रसीदति। 



२२१४ श्रीतन्नारोके । 

मण्डट त्रित्रिशखाग्न- 
` चक्रं यन्मच्रमण्डटे ॥१९ ॥ 

अनाहतेऽपि चं स- 
त्समयित्वप्रसाधनम् । 

तदुक्तं माटिनीतन्रे 
सिद्धं समयमण्डटरम् ॥ २० ॥ 

येन संद्टमात्रेति ` 
सिद्धमात्रपदयात् । 

आकृतिर्दीष्ठरूपा या 
मन््रस्तदत्सुदीप्षिकः ॥ २१ ॥ 

रिष्टं स्पष्मतो नेह 
कथितं विस्तरात्पुन । 

मात्रेति पूजादिग्यवच्छेदात् ॥ 
एवमेतत्सङ्गादभिधाय भङकतमाह 

करता मण्डरमभ्यच्यं 
तत्र देवं कुदौरथ ॥ २२॥ 

गोमयेनाकृतिं कुया- 
च्छिष्यवत्तां निधापयेत् । 
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ततस्तस्यां शोध्यमेक- 
मध्वानं व्याप्तिभावनात् ॥२३॥ 

प्रकृत्यन्तं विनिक्षिप्य 
पुनरेनं विधिं चरेत् । 

महाजारप्रयोगेण 
सवेस्मादध्वमभ्यतः ॥ २४५ ॥ 

चित्तमाकृष्य तत्रस्थं 
कुर्यात्तहिधिरुच्यते । 

आक्रृतिमिति दादशाङ्गलाम् । यदुक्तं 
व विश्लेषात्तत्र चाति | 

कर्तव्या रजसावश्यं सष्शी दादशाङ्खला ॥ 
कायां वा गोमयादेवि इशेवां खानशोधिता ॥' 

इति । षङकलयन्तमिति अत उध्वमाकषणीयः पु 
मानवस्थित इत्यारायः। एनमिति वक््यमाणम्। 
एवमनेन खतजीवद्विधिविभागनन्तरभावी म. 
हाजारोपदेश आसूत्रितः ॥ 
 तद्िधिमेव आह | 
 मूटखाधारादुदेद भ्रस्तञुबितता- ` 

नन्तनाड्यध्वदण्डं | 
९ 



२२६  -शओ्रीतत्रारोके । 

वीर्येणाक्रम्य नासागगनपरिगतं 
विक्षिपन् व्याभुमीष्टे । 

यावद्ूमाभिरामध्रचिततररिखा- 
जारुकेनाध्वचकर 

संखछादयाभीष्टजीवानयनमिति महा- 
 जारनामा प्रयोगः ॥ २९५ ॥ 

इहं अयं महाजाखनामा प्रयोगो यदाचायः 
रिवाहंभावखभावतया खाद्मनि अवतिष्ठमानो 
मूराधारात् जन्मस्थानादुदेद्य रेचकप्ूरक- 
म्भकायवष्टम्भात् पोनःपुन्येन प्राणशक्ति भ- 
बोध्य मूरुकारणतया, तत एव परता निखि- 
छदेहव्यापकतया सुवितताः साधकोटित्रया- 
कंल्वादनन्ता नाड्य एव॒ उध्वोधरगमागम- 
निमित्ततया स्पष्ठप्रवाहाद्मकनिमित्ततया च 
अष्वरूपो दण्डः तार्स्प्यात्तदाकारः प्राणः त वी- 
येण शाक्तेन बटन आक्रम्य खायतीङृय, हदा- 
शुद्छह्नक्रमेण नासारन्धायं प्राप्तं सन्तं विक्षि- 
पन् बहिः सवतः भरसारयन् यावत् विशोषानु- 
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पादानात् विश्वं उयापुं प्रभवति, तावदेवाशुद्धा- 
ध्वमध्यवतिंतवात् धूमप्रायेण बहटबहटेन खर. 
दिमनिकुरम्बेन सकरुमेवाध्वानं संछाय गर्भी 
कट शीघमेव मत्स्यमिवाभीष्टं जीवमानयति 
प्राणकरणायेकीकारेणाकषेयतीदय्थः । भाया- 
बीजामहैतश्च अयमेवंनामा यत्तंहारक्रमेण 
पूर्वं दण्डं रेफं शाक्तपरिस्पन्दाट्मना वीर्येण 
हकारेण आक्रम्य, तदनु नासामीकारं परिगतं 
ज्योतीरूपेण शिखाजारकेन बिन्दुना संछाद्य 
अभीष्टं जीवमानयतीति । तदुक्तं 

“निष्कम्पः सकरुः शान्तो द्यहमेव परः हिवः । 
परमात्मा सवेगतो जगथाप्तं मयासिलम् ॥ 
एवंष्यानगतः कुयाद्रेचकं पूरकं ततः । 
डम्भकान्ते रेचकेन निशिपेदखिरं शनैः. ॥ 

` रेचकान्ते पुनः खान्तं दादज्ञान्ते सशक्तिकम् । 
लक्षयेदङ्कराकारां सवाण्डान्तरचारिणीमर् ॥ 
मायाबीजं सदुच्ाये चेतन्यं िङ्गसंयुतम् । 
शुद्धमम्बुकणाकारं यत्र स्रोतोऽन्तरे सितम् ॥ 
गृहीत्वा तत्मयोगेण महाजालठेन युक्तितः | 
गृहीतं हदये याप्यं ब्रीजाभिख्यासमन्वितय् ॥' . 

इति ॥ २५ ॥ 
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नयु किमयं परोक्षदीक्षायामेव रुञ्धाव- 
कारो नवेलयादाङ्याह 

एतेनाच्छादनीयं अजति परवरं 
 संमुखीनत्वमादो 

पश्चादानीयते चेत्सकरुमथ ततोऽ 
प्यध्वमध्याययथेष्ठम् । 

आङ्ृष्टाबुद्रतो वा मृतजनविषये 
कषेणीयेऽथ जीवे 

योगः श्रीशमुनाथागमपरिगमितो 
 जाखनामा मयोक्तः ॥ २६ ॥ 

पतेन जाछनान्ना प्रयोगेण यदाच्छादनीय- 
मध्वचक्तं परवरमखतश्र सदाक्रष्ठः सामुख्य- 
मेति, अनन्तरमपि एतेन तन्मध्यादेव सकर 
चेत् जीवजातमथ यथाभीष्टमेकत्वमेवानी- 
यते समाकृष्यते तदाष्कष्टौ परोरुद्धताञुद्धारे 
शिष्यस्य, अथ श्तजीवनविषये पररोक्षदीक्षा- 
यामाक्रषटव्ये जीवे जालनामा श्रीमद्भरुवचना- 
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दभिगतोभयं प्रयोगो मयोक्तः परान्रत्युपदिष्ठ 
इयथः ॥ २६॥ 

नस्वत्र पादावानां गोराणां च प्राणादीनां 
कथङ्कारमेकीकारो भ्वेदिलयाराङ्कं दष्टान्तोपद- 
दीनेन निरवकादायति 

चिरविघटिते सेनायुग्मे 
यथामिरिते पुन- 

हयगजनरं खां खां जातिं 
रसादमिधावति। 

करणपवनेनाडीचक्रै- 
सथेव समागते- 

निंजनिजरसादेकीभाग्यं 
सखजाटवरीकृतेः ॥ २७॥ 

यथाहि चिरं विशिष्टेऽपि कटकटढये पुनः 
संघटिते हयादयो हयादिभिरेव निजनिजानु- 
युण्येन संघटन्ते, तथेव जालभ्रयोगमहिज्ना 
गौरवाः भाणाद्याः पारशवैः भाणाद्येरेवेति पि 
ण्डाः; ॥ २७ ॥ 



२३० शीतश्रारोके । 

, नलु शृतः खर्निरयादो खक्मवशेन तां तां 
गतिमापद्यते इति कथमसावाङ्ृष्यंत इदया- 
राङ्कबाह् 

महाजारखुसमाक्ृष्ठो 
जीवो विज्ञानश्ालिना । 
प्रेततियदडिरयां- 
स्तदेवेष विसुञ्चति ॥ २८ ॥ 

पतदेव दष्टान्तोपददेनेन उढयति 
तज्ज्ञानमच्रयोगाप्तः 

पुरुषश्वेष करत्रिमम् । 
योगीव साध्यहृदया- 

तदा तादात्म्यसुञ्ति ॥२९॥ 

यथाहि परपुरभवेशादौ साध्येकात्स्यमाप- 
जनोऽपि योगी साध्यहृदयात् तत् कश्रिमं ता- 
दात्म्यं तदेवोज्छ्ति, तथा तस्य जाटरपरयोगे 
विदुषो य॒रोः ज्ञानादिभिरासः समाङृष्टोऽयमपि 
जीवदाब्दउ्यपदेदयः संकुचित आत्मा प्ेतति- 
यैगादेरिति बाक्याथः ॥ २९ ॥ ' 
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नच एतदयूर्वं किंचिदिव्याह 
 स्थावरादिद्राशथित्रा- 

स्तत्सरोकसमीपताः । 
लयजेचेति न चित्रं स 

एवं यः कमंणापि वा ॥ ३० ॥ 
यः कर्मवदादपि तास्ताः परिथ्हीता गती- 

स्त्यजेत् स महाजारसमाङ्ष्टः पुरुषश्वदेवं, तदा 
किमिदभाश्र्स्थानमिति वाक्याथः ॥ ३० ॥ 

मनुष्यजन्मनि पुनरयं विरोष इत्याह 

अधिकारिशरीरला- 
न्मानुष्ये तु शरीरगः । 

न तदा सुच्यते देहा- 
देहान्ते तु दिवं जेत् ॥३१॥ 

 . नु ययेवं, तदनेन संस्कारेण अस्य तत्र 
कथिद्धिदेषो भवेन्न वेलयाशङ्कयाह 

तसिन्देहे तु काप्यस्य 
जायते शाङ्करी परा । 



२३२ श्ीतत्रालोके । 

भक्तिरूहाञ विज्ञाना- 
दाचायाद्याप्यसेवितात् ॥३२॥ 

असेवितादिति नहि पतन्भाहात्म्यादस्य 
अत्र अन्यक्किचिदुपादेयमिदयाशयः ॥ ३२॥ 

नन्वेवं तदेहमलयजतोऽस्य जीवस्येह अप्राः 
कस्य संस्कारः स्यादिति कतं परोक्षदीक्षयेया- 
शङ्क्याह 

तदेहसंसितोऽप्येष 
जीवो जारबटखादिमम् । 

दाभादिदेहं व्याप्नोति 
खाधिष्ठिलयाप्यचेतयन् ॥३३॥ 

ठयापकखभावलान्न अस्य उभयत्राधिष्टानं 
न भवेदिद्युक्तं व्यापरोतीति । अचेतयन्नपीति 
अस्यातिबलात् ॥ ३३ ॥ 

यद्वा य॒सुबखात्त मनुभ्यदेहमपि एष ल्यजेदे 
वेत्याह 

योगमन्रक्रियाज्ञान- 
मृयोबरख्वशाप्पुनः । 
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मनुष्यदेहमप्येष 
तदेवाद्य विुञ्चति ॥ ३४ ॥ 

ननु शहीततत्तजन्मनो जीवस्येवमुक्तम् , 
अण्हीतदेहस्य युनः का वार्तेयाराज्खयाह 

सुप्तकत्पोऽप्यदेहोऽपि 
यो जीवः सोऽपि जार्तः । 

आङ्ृष्ठो दाभमायाति 
देहं फएटमयं च वा ॥ ३५ ॥ 

नन्वत्र कुरोर्गोमयेन वा देहस्य करपना कार्य. 
त्यनन्तरमेवोक्तम्, तत्कथमिह अस्य फटम- 
यत्वमयप्युच्यते इत्याराज््याह 

जातीफरादि यक्किचि- 
तेन वा देहकस्पना । 

प्रत्युत अत्र विदेषोऽस्तीलयाह 

अन्तबेहिदेयोचिलया- 
` ततद्त्रोक्छृष्टसुच्यते ॥ ३६ ॥ 

३० 



२३४ श्रीतत्रारोके । ` 

नयु यद्यत्र जीवः संनिधत्ते, तदस्य ज्ञान- 
क्रिये कसान्नेलयाशङ््याह 

ततो जाटक्रमानीतः 
स जीवः सुक्तवद्सितः । 

मनोविशिष्देहादि- 
सामयमीप्राघ्यभावतः ॥ २७ ॥ 

न स्पन्दते न जानाति 
न वक्ति न फिरेच्छति । 

तारशस्थेव संस्कारान् 
सवान् प्राग्बसप्रकस्पयेत् ॥३८॥ 

निर्बीजदीक्षायोगेन 
सवं कृत्वा पुरोदितम् । 

विधिं योजनिकां पूणा- 
हत्या साकं क्षिपेच्च तम् ॥२९॥ 

दाभोदिदेहे मन्रामा- 
वर्पिते पृणैया सह । 

शुक्तपादाः शिवं याति 
पुनरारत्तिवजितः ॥ ४० ॥ 
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सभ्रलयया वियं यत्र 
स्पन्दते दभ॑जा तनुः । 

तत्र प्राणमनोमन्रा- 
पणयोगात्तथा भवेत् ॥ १ ॥ 

साभ्यासस्य तदप्युक्तं 
बरश्वासि न तच्करते । 

तादशास्येति सु्तवद्वस्थितस्य । तमिति 
दाभौदिदेहम् । तदुक्तं 

"पश्चात् सुच त्वाञ्ययुतां प्रान्ते तत्प्रकृतिं ह । 
उत्थितां समपादख 4०.443 | | 

इत्युपक्रम्य 
तत पूणां विनिशिषे् | 

देतां प्रतिमाम्नो परे धारि नियोजयेत् । 
स गच्छेच्छिवसायुल्यं सद्यं सत्यं न संशयः ॥' 

इति । तदिति स्पन्दनम् । तक्छरत इति नहि 
दीक्ष्यस्य अयं कश्ित्संस्कार इत्यारायः ॥ 

पतदेव जीवस्परोक्षदीक्ष्यदीक्चायामपि अ- 
तिदिशति 

मृतोद्धारोदितेरेव 
यथासंभूति हेतुभिः ॥ ४२॥ 



१३६ ्रीतत्रालोके । 

जीवत्परोक्षदीक्षापि 

काया निर्वीजिका त॒सा। 
तस्यां दभाकृतिप्राय- 

कल्पने जाख्योगतः ॥ ४३ ॥ 
संकस्पमात्रेणाकर्षो 

जीवस्य मृतिमीतितः। 

रिष्टं प्राग्वत्कुशाद्युत्था- 
कारविश्ोषवजितम् ॥ ९ ॥ 

संभूतिः संभवः । यद्यपि अतिदेशबखादेव 
अस्यां निर्बीजतं सिद्धं, तथापि जीवति सबीज- 
त्वदाङ्कापि कस्यचित् मा भुदिव्युक्तं नि्बीजिका 
तु सेति । संकल्पमात्रेणेति नतु अत्र भरः कायं 
इत्यथः ॥ ४४ ॥ 

अयं च आशन्नात एव विषये जाङप्रयोगः 
तिद्येन्न अन्यत्रेदयाह 

पारिमिदादनेश्व्या- 
त्साध्ये नियतियन्रणात् । 
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जाखाङृष्टिविनाभ्यासं 
रागदेषान्न जायते ॥ ४५॥ 

यथाहि अभ्यासं विना जालाङ्ृष्टिः क्रिय- 
माणा न संपव्यते, तथा रागदेषाभ्यामपि । तथा 
प्रवृत्तो हि पुमान् नियतियज्नितं साध्यमर्थ 
कथमन्यथाकुर्यात्, यदयं संढकुचितातमरूपत्वा- 
दनीश्वरः । नच एतदिच्छानुविधायिनो भावा 
इत्युक्तं प्राक्, इह तु परमे-रतावेशात्तथाभावो 
भवत्येव । परमेश्वर एव हि युरुशरीराधिष्ठान- 
दारा अनुमाह्याननुरह्ाति, सच अचिन्लय- 
महिमेति असछृदुक्तम् ॥ ४५ ॥ 

पवं जालोपदेशमादिदय, संस्क्रियागणस्य 
बलाबलविचारमभिधातुमाह 

परोक्ष एवातुल्याभि- 
दीक्षामि्यदि दीक्षितः । 

तत्रोत्तरं स्यादख्व- 
त्संस्काराय त्धस्तनम् ॥४६॥ 

अवुल्याभिरिति कुरुतश्रप्रश्ियादिरूपाभिः। 
अनेकुत्रायभ्यर्थतेरुदधर्यं प्रति बहुभिरा्ारये- 



२३८  श्रीतत्रारोके । 

रेव॑क्रियमाणानां दीक्षाणां संभाव्यमानतया 
हि एवमुक्तम् । उत्तरमिति कौलिकं दीक्षादि- 
कर्म । अधस्तनमिति तन्नोक्तम् ॥ ४६ ॥ 

तुल्यायां दीक्षायां पुनः क्रियमाणायां किं 
स्यादिदयाशङ्खयाह 

भुक्तियोजनिकायां तु 
भूयोभिगुरुमिस्तथा । 

कृतायां भोगवेचिन्यं 
हेतुवेचिन्ययोगतः ॥ ४७॥ 

नन्वेवमत्रास्तु, मुक्तियोजनिकायां तु सुक्तो 
वैचिप्रयायोगात् व्यर्थं हेतुवेचि्यं स्यादिलया- 
शङ्क्याह 

परोक्षदीक्षणे मायो- 
तीण भोगाय योजयेत् । 

भोगानीप्सा दुेभा हि 
सती वा भोगहानये ॥ ५८ ॥ 

भोगायेति नतु मोक्षाय । दुलेभेति भोग- 
बासनाविच्छेदस्य असंभाग्यमानत्वात् । कस्य 
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चिन्महात्मनस्तु भोगानीष्सा संभवन्ती मोक्षा- 
येव भवेदि्याह सती वा भोगहानये इति ॥४८॥ 

ननु परोक्षदीक्षायां ययेवं भोगायापि योज- 
निका क्रियते, तत्कथं सदयामपि भोगानीष्ता- 
यामस्य मोक्षः स्यादिदयाशङ्ञायां ससंवादमेव 
समाधनमभिधत्त 

उक्तं हि खान्यसंविच्योः 
सखसंविद्टवत्तरा । 

बाधकत्वे बाधिकासौ 
साम्योदासीन्ययोस्तथा ॥४९॥ 

बलवत्तरेति एवं हि कृतायामपि युरुणा 
भुक्तियोजनिकायामस्य मुक्तिरेव भवेदिति 
भावः । अत एवोक्तं बाधिकेति । असाविति 
खसंवित् । साम्योदासीन्ययोरिति यरुशिष्यो- 
भयसंविद्रतयोः । तथेति बापिकैवेयथंः ॥ ४९॥ 

अत्रैव यर्वन्तरोपदिष्ठं विशेषं दद्यीयति 

श्रीमान् धमंदिवोऽप्याह 
पारोक्ष्यां कमंपद्धतौ । 



२४० ओीतन्राखोके । 

लदेवाह 

परोक्षदीक्षणे सम्यक् 
पणोहुतिविधो यदि ॥५०॥ 

अभिश्रिटिचिटाश्चब्दं 
सधुमं प्रतिसुञ्चति । 

धत्ते नीरम्बुदच्छायां 
मुहञ्वेरखुति शाम्यति ॥५१॥ 

विस्तरो घोररूपश्च 
महीं धावति चाप्यधः । 

ध्वाक्षायश्नन्यद्ाब्दो वा 
तदा तं क्षयेहुरः ॥ ५२॥ 

बह्महल्यादिभिः पपे 
स्तस्सङ्केश्वोपपातकेः । 

तदा तस्य न कतेव्या 
दीक्षासिन्नकृते विधो ॥ ५२. 

असिन्निति वक्ष्यमाणे ॥ ५३ ॥ 
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तमेव विधिमाह 
नवात्मा फट्पुटान्तःसखः 

पुनः पञ्चफडन्वितः । 
अघुकस्येति पापानि 

दहाम्यनु फडष्टकम् ॥ ५४ ॥ 
इति साहसिको होमः 

कतेन्यस्िरुतण्डुेः। 
अन्ते पूणां च दातव्या 

ततोऽस्मे दीक्षया गुरुः ॥ ९५ ॥ 
परयोजनपयन्तं 

कुयात्तत्त्वविशरोधनम् । 
तत इति एवंविभ्यनन्तरम् ॥ 
असुमेव विधि संनिहितस्य जीवतोऽप्यति 

दिशति 
प्रयक्षेऽपि स्थितस्याणोः. ` 

पापिनो भगवन्भयीम् ॥ ९६ ॥ 
शति प्राप्तवतो ज्येष्ठा- 

, “,: .. मेवमेव विधि चरेत् ॥ 
३१ 



२४२ ओतत्रारोके । 

अत्रेव पक्षान्तरमाह 

यदि वा दिकः सम्यड् 
न दीप्तस्तस्य तत्पुरा ॥ ५७॥ 

प्रायश्ित्तेसतथा दानैः 
प्राणायामेश्च शोधनम् । 

कृत्वा विधिमिमां चापि 
दीक्षां कु्याददाङ्कितः ॥ ५८ ॥ 

तस्येति प्रलयक्षेऽपि स्थितस्य अणोः ॥५८॥ 
तखन्ञस्य पुनरेतन्न फिंचिदुपादेय मित्याह 

स्वेथा वतेमानोऽपि 
तत्वविन्मोचयेतपश्युन् । 

इच्छयेव रिवः साक्षा- 
तस्ात्तं पूजयेत्सदा ॥ ५९॥ 

दाल्यं तत्र न कायं च 
 तच्छतवाधो ब्रजेच्छिद्युः । 
न पुनः कीतेयेत्तस्य ` 

पापं कीतेयिता जजेत् ॥ ६०॥ 
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निरयं वजयेत्तस्मा- 
दिति दीक्षोत्तरे विधिः । 

स्वैथेति येन केनचिदस्प्रकारेण । शल्यं वि- 
चिकित्सा । वजेयेदिति पापकीतैनम् # 

आहिकाथमेवोपसंहरति 

एषा परोक्षदीक्षा 
दिधोदिता जीवदितरभेदेन ६१ 

इति शिवम् ॥ 
निखिखजगदुदिषीषदषोड़लमानसेनेयम् । 
व्याख्याह्ठिके व्यरस्यत किलेकर्विंशे जयरथेन ॥ 

इति भीतत्रारोकविवेके परोक्षदीक्षाप्रका्नं नामेक- 
विं्चमादहिकम् ॥ २१॥ 

एतावत्) इयनति 



अथ 

श्रीतच्रारोके । 
भीमन्मदामाेभ्वराचायामिनवगुप्तविरचिते 

भीज्ञयरथङ्तविवेकास्यरीकोपेते 

दार्विदातितममाह्किकम् । 

दुैतननड्संस्कृतिसंहरणव्या¶़ृतायतां दधतम् । 
देवममन्द् बन्दे बन्दनमानन्दनं जगताम् ॥ १॥ 

इदानीं द्वितीयार्धेन शिङ्गोद्धारदीक्षां वक्तुमाह ` 
लिङ्गोदाराख्या- 

मथ वच्मः शिवरासनेकनिर्दिष्ठाम्॥१॥ 
एकेति यदुक्तं धाक 

(अत एवेह शाद्धेषु देवेष्वेव निरूप्यते । 
लाञ्ञान्तराथोनाश्वस्तान्प्रति सास्कारिको विधिः ॥ 
अतशात्युत्तमं दैवं योऽन्यत्र पतितः स दि। 
शदायुग्राच्च उर््वोष्वं नेतस्तु पतितः कचित् ॥ 
अत एव हि सरवत्ेमेह्य विष्ण्वादिभिनिजे । 
न शासने समाञ्नातं शिज्गोद्धारादि किञ्चन ॥' (१२।२५९) 

इति ॥ १॥ | 
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ननु इयमसच्छाल्रे दीक्षा किसुक्ता न वे. 
लवश्चङ्खबाह 

उक्तं श्रीमारिनीतन्ने 
किरु पाथिवधारणाम् । 

उक्त्वा यो योजितो यत्र 
स तस्मान्न निवतेते ॥ २॥ 

योम्यतावशसंजाता 
यस्य यत्रैव श्चासना । 

स तत्रेव नियोक्तभ्यो 
दीक्षाकाठे ततस्त्वसौ ॥ २ ॥ 

फट सवे समासाय 
हिवे युक्तोऽपब्रज्यते । 

अयुक्तोऽप्युध्वेसं युचि 
संप्राप्य भुवनेदातः ॥ ॥ 

छदः शिवत्वमायाति 
दग्धसंसारबन्धनः । 

उक्तवा पंधारणां चोक्त 
मेतहेदान्तिकं मया ॥ ५॥ 



२४६ श्रीवच्रारोके । 

कपिराय पुरा प्रोक्तं 
प्रथमे पटरे तथा । 

अनेन क्रमयोगेन 
संप्राप्तः परमं पद्म् ॥ ६ ॥ 

न भूयः पञ्चुतामेति 
छदे खात्मनि तिष्ठति । 

वैदान्तिकमिति विज्ञानम् ॥ 
ननु इह लिद्भोद्धारदीक्षावचने संदिहानं 

भ्रति सागरं त्तुकामस्य हिमवद्रणेनं किमिद. 
मुच्यते इत्याशङ्क्याह 

अतो हि ध्वन्यतेऽर्थोऽयं 
शिवतक्वाधरेष्वपि ॥ ७॥ 

तेषु योजितस्यास्ि 
पुनरुडरणीयता । 

समस्तरशाख्रकथित- 
वस्तुवेविक्तयदायिनः ॥ ८ ॥ 

शिवागमस्य सर्वेभ्योऽ- 
प्यागमेभ्यो विशिष्टता । 



१० छो 1 द्वाविक्षतितममाहिकम् | २४७ 

शिवज्ञानेन च विना 
भूयोऽपि पश्यतोद्धवः ॥ ९ ॥ 

अत इति वाक्यत्रयात् । अधरेषिति तच्े- 
ष्विति मायादश्चायामपील्यथः । एवमधरदशन- 
स्थोऽपि आयातरक्तिपातः दोवागमपक्रियया 
भुवनेशादिवत् गुरुणा पुनरुद्धरणीथ एव इति 
कटाक्षितम् । तन्न च लिद्भोद्धारदीक्षेव उपाय 
इति सर्वत्रोक्तम् । समस्तानि शाल्राणि कापि 
खादीनि, तत्र कथितं वस्तु प्रङृतिपुरुषविषे- 
कादि, एवमपि एषां न मायातो मुक्तिरिति 
तदुक्तवस्तुवेविक्त्यदायिसवात् सवागमेभ्यः शे- 
वामभस्येव प्राधान्यम्, अतश्च तत एव सा- 
क्षात्परपदप्रासिः। दरोनान्तरपा्तानां हि पुन- 
रपि अधरपदप्रापिरेवे्यक्तं भराक् बहुशः ॥ ९ ॥ 

तत्र च इयानपेक्षणीयः कम इत्याह 

क्रमश्च शक्तिसंपातो 
मटदह्ानियियासुता । 

दीक्षा बोधो हेयहानि- ` 
 रुपादेयरख्यात्मता ॥ १०॥ 



२४८ ओतघ्रारोके । 

भोग्यत्वपारावत्यागः 
पतिकतैत्वसंक्षयः । 

खात्मस्थितिश्वेदेवं हि 
दशेनान्तरसंस्थितेः ॥ ११ ॥ 

प्रोक्तसुदरणीयत्वं 
| शिवराक्तीरितस्य हि । 

यियासुतेति यरं प्रति । बोध इति दीक्षा- 
नन्तरं श्रवणादावधिकारात् । हेयेति मरक- 
मदेः । उपादेयरुयात्मतेति शिवशक्त्यायेक- 
विश्रान्तिमयत्वमिदथः । पाक्षवमाणवं मलम् । 
कतेतेति संसारं परति पररणात्मकम् ॥ 

पवमस्य आयातशक्तिपातस्य किं कायेमि 
लाशङ्कयाह 

अथ वष्णवबाद्गादः 

तन््रान्ताधरवर्तिनाम् ॥ १२॥ 
यदा रिवाकेरदम्योघे- 

विकासि हृदयाम्बुजम् । 
णिद्कादुतिस्तदा पूवं 

दीक्षाकमे ततः. परम्.॥ १३ ॥ 



१६ शरोऽ ] द्ा्विच्ेतितममाहिकम् | २४९ 

प्राग्टिद्वान्तरसंस्थोऽपि 
दीक्षातः शिवतां नेत् । 

अन्तः सिद्धान्तः । उक्तं हि धाक् 

“खातश्रयात्त महैश्चख तेऽपि चेच्छिवतोन्पखाः । 
दिगुणा संस्ियास्त्येषां लिङ्खोदलाथ दीक्षया ॥ 
दृष्टाधिवासविगमे पुष्पैः इम्भोऽथिवाख्यते । 
दिग॒णोऽख स संस्कारो नेत्थं शुद्धे घटे विधिः ॥ 

| (१३।२८३) 
इति ॥ 

तत्र लिद्नोद्धतो तावदितिकतेव्यतामाह 

 -तत्रोपवास्य तं चान्य- 
दिने साधारमन्रतः ॥ १४ ॥ 

स्थण्डिङे पूजयितवेरा 
श्रावयेत्तस्य वतनीम् । 

, एष प्रागभवद्िद्गी 
चोदितस्त्वधुना त्वया ॥१५॥ 

` श्रसन्नेन तदेतस्मे ॥ 
कुरु सम्यगुरहम् +: 

३२ 



रेषर शरीरगराोके । 

खणिद्त्यागरङत्थं 
प्रायश्चित्तं च मास्य भूत् ॥१६॥ 

अचिराचन्भयीभूय 
भोगं मोक्षं प्रपयताम् । 

एवमस्त्वियथाज्ञां च 
ग्रहीत्वा बतमस्य तत् ॥१.७॥ 

` अपास्याम्भसि निक्षिप्य 
सरपयेदनुरूपतः । 

ललातं संप्रोक्षयेदघं- 
पात्राम्भोभिरनन्तरप् ॥ १८ ॥ 

पञ्चगव्यं दन्तकाष्ठं 
ततस्तस्मे समपंयेत् । 

ततस्तं बद्धनेत्रं च 
प्रवेरय प्रणिपातयेत् ॥१९॥ 

वतनी वृत्तम् । पवमस्त्वियनेन भावणा्थं 
एव अभ्यनुज्ञातः । जपयेदिति तद्रतदोषनिद 
त्यर्थम् । अनुरूपत इति दित्सितदश्चनौचिव्ये 
नेष्यथः ॥ १९ ॥ 
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. नेतु इह के नाम साधारणा मश्राः, यन्म- 
ध्यादपि एकतमेन ईशं प्रूजयेदिव्यारङ्खबाह ` 

रणवो मातका माया 
व्योमव्यापी षडक्षरः । 

बहूरूपोऽथ नेत्राख्यः 
सप्त साधारणा अमी ॥ २० ॥ 

तेषां मध्यादेकतमं 
मन्रमस्मे समपेयेत् । 

सोऽप्यहोरात्रमेवेनं 
जपेदल्पभुगप्यभुक् ॥ २१॥ 

मन्रमस्मे समप्याथ 
साधारविधिसंस्कृते । ` 

वह्नो तर्षिततन्मन््र 
ब्रतद्युदधिं समाचरेत् ॥ २२॥ 

पनमिति साधारणमेकतमं मन्रम् । अल्प- 
जुशिति अञुगिति च सामथ्यानुसारम् ॥ २२॥ 



२५२ श्रीतत्राखके । 

एवमस्य शोधनं कृत्वा पातकच्य॒तिमभि 
धातुमाह , 

पूजितेनेव मन्रेण 
कृत्वा नामास्य संपुटम् । 

प्रायश्चित्तं शोधयामि 
फट्स्वाहेत्युहयोगतः ॥ २३॥ 

शतं सहस वा हुत्वा 
पुनः पूणोहृतिं तथा । 

प्रयोगादोषडन्तां च 
क्षिस्वाहूय बतेश्वरम् ॥ २४॥ 

तारो नतेश्वरायेति 
 नमश्वेदयेनमचैयेत् । 
श्रावयेच्च त्वया नास्य 

कायं किंचिच्छिवाज्ञया ॥२५॥ 
ततो बतेश्वरस्तप्यः 

 खाहान्तेन ततश्च सः । 
क्षमयित्वा विद्धञ्यः स्या- 

. , ्ततोऽेश्च विसजेनम्र ॥ २६॥ 
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तच्छरावणं च देवाय 
` क्षमखेति वित्ष्जनम् । 

तारः श्रणवः । एनमिति ते-्रम् ॥ 

एवं लिद्गोद्धतिमभिधाय दीक्षाकम अभिधत्ते 

ततस्ततीयदिवसे ` 
भ्राग्वत्सवों विधिः स्मृतः ॥२७॥ 

अधिवासादिकः खेष्ठ- 
दीक्षाकमोवसानकः । 

पथमे दिने हि अस्य उपवासः, हितीये 
लिद्गोद्धार इत्यक्त ततीय इति ॥ 

ननु खेष्टा चेदस्य दीक्षा कायो, तक्किमय- 
मपि स्वैदीक्षाणामेव पात्रमिदयाशङ्ञयाह 

प्राग्टिद्धिनां मोक्षदीक्षा 
साधिकारविवजिता ॥ २८॥ 

साधकाचार्यतामार्गे ` 
न योग्यस्ते पुनव । 



२५४ भ्रीतत्रारोकं । 

पुनभुवोऽपि ज्ञानदा 
भवन्ति गुरुतास्पदम् ॥ २९ ॥ 

मोक्षायैव न भोगाय 
भोगायाप्यभ्युपायतः । 

इत्युक्तवान्खपद्धलया- 
मीशानशिवदेरिकः ॥२० ॥ 

श्रीदेव्या यामटीयोक्ति 
तच्वस्तम्यक्वदकः | 

अत्र अयोग्यत्वे पुनभवतवं हेतुः । यदुक्तं 
(न ते मनुप्रयोक्तारः पुनभेवतया सिताः ।' 

इति । ते च 
पुनभूशरान्यरिङ्गो यः पुनः वे प्रतिष्ठितः ॥(२३।१०) 

इति रक्षयिष्यमाणाः । ज्ञानेद्धा इति पराद्य 
ज्ञानोरीपितात्मनां त्र नाम नाधिकारो भवे 
दिति भावः। अभ्युपायत इति भोगोपायभूतं 
शाज्रप्रकरियायनुसारेणेयथेः । नच पतदनेनं 
निमूलमेवोक्तमिदयाह श्रीदेव्या इत्यादि ॥ 

एवंसंस्कृतस्यास्योपदे ् टययमिलयाह 
गुवेन्तस्याप्यधोदष्ठि- ` 

शायिनः संस्क्रियामिमाम् ३१ 
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कृत्वा रहस्यं कथये. 
नान्यथा कामिके किट । 

कामिकामन्थमेव पटति 

अन्यतच््राभिषिक्तेऽपि 
रहस्यं न प्रकारयेत् ॥ ३२॥ 

न केवरङमेवमधरदरनस्थस्येव कार्य, यावत् 
खट्रनस्थस्यापीत्याह 

खतन््रस्थोऽपि गुवेन्तो 
गुरुमज्ञसुपाश्चितः । 

तत्र पश्चादनाश्स्त- 
स्तत्रापि विधिमाचरेत् ॥३३॥ 

तत्रेति अज्ञे युरो ॥ ३३ ॥ 
नन्वस्य अज्ञगुवोश्रयणात् युणः कथिन्मा 

भूत्, दोषः छतस्त्यो येन शिङ्गोदधुतिरपि स्या 
दिल्याशङ्याह 

अन्ञाचायसुखायातं 
निर्वीर्यं मन्रमेष यत् । 



२५६ श्रीतन्रारोके । 

जक्तवान्स गुरुश्वात्र 
 नाधिकायुक्तदूषणात् ॥ २० ॥ 
ततोऽस्य छ्ुद्धि प्राक्ृत्वा 

ततो दीक्षां समाचरेत् 
चो हयं । उक्तदूषणादिति अज्ञत्वलक्षणात्॥ 
एवमेतदशनेक्येनाभिधाय, तद्धेदेनाप्याह 

अधोदशेनसंस्थेन [ 
गुरुणा दीक्षितः पुरा ॥ ३५॥ 

तीदाक्तिवरात्पश्चा- 
यद् गच्छेत्स सहुरुम् । 

तदाप्यस्य रिरोरेवं 
छदि कृत्वा स सहूरुः ॥ २६॥ 

दीक्षादिकमं निखिरु 
कुयोदुक्तविधानतः 

अधोदहौनसंस्थेनेति यथा सेद्धान्तिकेन भे 
रवललोतसि ॥ 

नलु पर्षा 
ति दीक्षायां न मीमांसा ज्ञानकाले विचारयेत् ।' (२२।२१) 

इत्यादिवक्ष्यमाणनीदया दीक्षा तावदेवमेव क्रि- 
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यताम्, उपदेशस्तु अविचार्यैव कथं कायं इ- 
ल्याद्ाज्ख्याह 

 श्राप्तोऽपि सहर्योम्य- 
भावमस्य न वेत्ति चेत् ॥ ३७॥ 

विज्ञानदाने तच्छिष्यो 
योग्यतां दश्ोयेन्निजाम् । 

` सर्वथा त्वघ्नवन्नेष 
व्रवाणो वा विपययम् ॥ ३८ ॥ 

अज्ञो वस्तुत एवेति 
तत्त्यक्त्वेत्थं विधिं चरेत् । 

अन्नवज्निति आत्मनि योग्यतादशेनानुयुणम् । 
विपयेयमिति यदयोग्यताज्ञापनाय पयेवस्यती 
लयथेः । वस्तुत एवेति नतु विखयशक्तयाया- 
प्रातत्वात् । तदिति योम्यभावावेदनम् ॥ 

ननु मा भूदस्य योग्यभावदशनं, भत्युत 
अथोग्यतापि ददयते इति तिरोहितधौयस्यं 
अस्य कथसुक्तो विधिः कायं इलयाशङ्कगाह 

न तिरोभावशाङ्गात्र 
कर्तव्या बुदिराछिना ॥३९॥ 

३३ 



२५८ श्रीतन्रारोके । 

अधःस्पृक्तवं तिरोमूति- 
नर्ध्वोपायविवेचनम् । 

तिरोभूततरे हि अस्य उर्ध्वोपायविवेके स्पु- 
हेव न भवेदितिभावः ॥ 

एतदेव परपञथ्चयति 

सिद्धान्ते दीक्षितास्तच््े 
दश्ा्टादशभेदिनि ॥ ४० ॥ 

भेरवीये चतुःष 
तान्पदुल्दीक्षये्िके । 

सिदवीरावलीसारे 
भेरवीये कुरेऽपि च ॥ 9१॥ 

पञ्चदीक्षाकरमोपात्ता 
दीक्षानुत्तरसंज्ञेता । 

एतच्च अरयोदराहिक एव विचारितमिति 
तत पव अवधायेम् ॥ 

एतदेव प्रृते विभमयति 

तेन सर्वोऽधरस्थोऽपि 
णिष्गोदुलानुखह्यते ॥ ४२॥ 
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न केवरमयोग्ये युय युर्बन्तरमाश्येत्, या- 
वदयोग्येऽपीद्याह 

योऽपि हत्स्यमहेरान- 
चोदनातः सुविस्तृतम् । 

दाखनज्ञानं समन्विच्छे- 
त्सोऽपि यायादरहुन्गुरून् ॥४२॥ 

तदीक्षाश्चापि गह्लीया- 
दमिषेचनपधिमाः। 

ज्ञानोपोद्रटिकास्ता हि 
तत्तज्ज्ञानवता कृताः ॥ ४४॥ 

नयु य॒रुपरिदयागे 

शुरोरकञया तयुदोरियं मम्रवज्ञया । 
गुरुमभरपरित्यागात्सिद्धोऽपि नरफं ब्रजेत् ॥' 

इत्यादिदृष्या भ्रयवाय आन्नातः, तत्कथमेवमु- 
क्तमित्याराङ्कां गभीङृल आगममेषव संवादयति 

उक्तं च श्रीमते शाखे 
तत्र तत्र च भूयसा । 



२६० श्रीतत्रारोके । ` 

आमोदा्थी यथा यङ्क 
युष्पात्पुष्पान्तरं जेत् ॥०९॥ 

विज्ञानार्थी तथा शिष्यो 
गुरोगुरवन्तरं विति। 

अत्र च इयान् विरोषो यत् पूर्वयुवीज्ञया 
युवन्तरं जेदिति । तदुक्तं | 

कितु गुबोज्ञया गच्छेत्तं गुरं न परित्यजेत् । 
न सिद्धिसतद्वर्लयागात्कोरिजापाह्ेद पि ॥ 

इति ॥ =  . 
नलु एषां गुरूणां मध्ये भूयसां किमेवं 

कस्यचित् कश्िद्धिेषोऽस्ति न वेत्याशाङ्कयाह 
गुरूणां भूयसां मध्ये ` 

यतो विज्ञानसुत्तमम् ॥५६॥ 
प्राप्तं सोऽस्य गुर्दक्षा 
 . नात्र मुख्या हि संविदि । ̀ 

अत्र संविदीति सामानाधिकरण्यम्-॥ 
पतदाराधनपरेणेव च अनेन भाव्यमिलयाहं 

सवेज्ञाननिधानं तु ` 
शुरु संप्राप्य सुखितः ॥५५७॥ 



४८ छो° ] द्वावि्चतितममाहिकम् । २६१ 

तमेवाराधयेद्धीमां- 
स्तत्तज्ञिज्ञासनोन्युखः । 

इयता च युवेन्तरगमने राङ्गोच्छेद्ः कटा- 
क्षीकृतः ॥ 

अथ परथमार्धन प्रकृताथंगर्भीकारेण प्रकर. 
णाथसुपसंहरति 

इति दीक्लाविधिः प्रोक्तो 
सिङ्खोदरणपश्िमः ॥ ५८ ॥ 

इति शिवम् ॥ ८ ॥ 
अधराधरपरदशेननिराङ़तिखावमरैसामश्ेः 
दा्विंश्चमाहिकमिदं निरणेषीजयरथामिख्यः ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेके विञ्जोद्धासकाञ्चनं नाम 

द्रर्विशतितममादहिकम् ॥ २२ ॥ 



. अथ 

तत्राठोके 

श्री 
भीमन्मदामाहेश्वराचायोभिनवगुप्तविरचिते 

श्रीज्यरथकर्तविवेकाख्यटीकोपेते 

ब्रयोर्विदातितममाङ्किकम् । 

आखाय भैरववयपुिजाढृतेः संविभागेन । 
विदधातु बः स मद्रं सर्वत इह सर्वतोभद्रः ॥ १॥ 

इदानीं द्वितीयार्धेन अभिषेकविधिमभिधा- 
तुमुपक्रमते 

अथाभिषेकस्य विधिः 
कथ्यते पारमेश्वरः ॥ १ ॥ 

तमेवाह 

येषा पुत्रकदीक्षौक्ता 
गुरुसाधकयोरपि । 

सेवाधिकारिणी भोग्य- 
तत्वयुक्तिमती कमात् ॥ २॥ 



४ श्ो०] त्रयोविंशतितममादिकम् । १६३ 

खभ्यस्तज्ञानिनं सन्तं 
बुभूषुमथ भाविनम् । 

योग्यं ज्ञात्वा खाधिकारं 
गुरुस्तस्मे समपयेत् ॥ २ ॥ 

येषेति सबीजा, अभिषेकाचानयोरधिकारः, 
स च परीक्ष्य दातव्यः इति आचायंस्य तावत् 
परीक्षां कतैमारभते कमादिदयादिना, कमा. 
दिति श्रुतचिन्तादिषमुखमिलयथः । एतच स- 
वैत्र सेबन्धनीयम् । बुभूषुमिति भाविनमिति 
च खभ्यस्तज्ञानितायाम् ॥ ३ ॥ 

नयु अभिषेकादेव तावदधिकारो भवे- 
दिति सर्वैत्रोक्तम्, तदिहापि अभिषेक एव 
विधीयतां किं खभ्यस्तज्ञानित्वादिचिन्तयेदया- 
शङ्कषाह 

यो नैवं वेद् नेवासा- 
वभिषिक्तोऽपि दैिकः । 

समय्याविक्रमेणेति 
श्रीमत्कामिक उच्यते ॥ ४ ॥ 



२६४ श्रीतत्राखोके । 

यो न वेदाध्वसन्धानं 
षोढा बाह्यान्तरस्थितम् । 

गुर््मोचयेन्नेति 
सिद्धयोगीश्वरीमते ॥ ९५॥ 

 सवेरक्षणहीनोऽपि 
ज्ञानवान् गुरुरिष्यते । 

 . ज्ञानध्राधान्यमेवोक्त- 
मिति श्रीकचभागेवे ॥ ६ ॥ 

पद्वाक्यप्रमाणज्ञः 
हिवमक्तयेकतत्परः । 

 समस्तरिवशाख्लाथ- 
बोद्धा कारुणिको गुरुः ॥ ७॥ 

समय्यादिक्रमेण असावभिषिक्तोऽपिदैरिको 
न भवेदिति संबन्धः। एवमनेकराख्राथसंवाद्- 
नेन युरोः खभ्यस्तज्ञानितवे सव्र अविगीतत्वं 
प्रकाशितम् ॥ ७ ॥ 



११ ऽ] त्रयोविश्चतितममाहिकम्। २६५ 

एवमपि एवंविधा युरो न कायां इयाह 
ˆ.“ नं सखयमूस्तस्य चोक्तं 

| रक्षणं परमेशिना । 
अभक्तो जीवितधिया 

कुवेन्नीरानधिष्ठितः ॥ ८ ॥ 
पश्चात्मना स्रयभृष्णु 

नाधिकारी स कुत्रचित् । 
भस्माङ्रो बतिसुतो 

 दभङीखातनयस्तथा ॥ ९॥ 
कुण्डो गोरखश्च ते दुष्टा 

` ` उक्तं देव्याख्ययामरे । 
पुनभूश्चान्यरि्घे यः 

पुनः शवे प्रतिष्ठितः ॥ १० ॥ 
` पश्चात्मनेति नतु परमेश्वरावेदाश्ालितये- 
यथः । पुनभृश्च दुष्ट इति प्राच्येन संबन्धः ॥ 

अस्मरशने तु ज्ञानवखमन्तरेण न कश्चि. 
दयं निषम इत्याह 

ीपुवेशाखे न त्वेष 
नियमः कोऽपि चोदितः 

३४ 



२६६ श्रीतघ्रारोके । 

यथाथतच्वर्सघन्ञ- 
सथा शिष्ये भ्रकाराकः ॥११॥ 

यः पुनः सवेतत्वानि 
वेत्तीत्यादि च रक्षणम् । 

तथेति यथाथमेव । यदुक्तं तत्र 
धयः पुनः सर्वतस््वानि वेत्येतानि यथार्थतः । 
स गुरभत्समः प्रोक्तो मग्रवीयेप्रकाशकः ॥ 
स्पष्टाः संभाषतासतेन ष्टश्च प्रीतचेतसा । 
नराः पापैः प्रमुच्यन्ते सप्तजन्मङृतेरपि ॥ 
ये पन्दीभितास्तेन प्राणिनः शिवचोदिताः । 
ते यथेष्टं फलं प्राप्य प्रयान्ति परमं पदम् ॥ (२।१२) 

इति ॥ 
ननु इहापि समानन्यायत्वात् तब्रान्तरोक्तो 

नियमः कसमान्नानुषञ्यते इत्याशङ्बमाह 
योगचारे च यदत्र 

तन्न चोदितमाचरेत् ॥ १२॥ 
तथेव सिद्धये सेय- 

माज्ञेति किर वर्णितम् । 
आचरेदिति अथोत् तत्रैव । यदुक्त 
^क्रियादिमेदमेदेन तन्नमेदो यतः स्मतः । 
तखाधत्र यदेवोक्तं तत्काये नान्मतश्रतः ॥' 



१५ शो० ] त्रयोविश्चतितममािकम् । २६७ 

इति । न केवरं शाच्रान्तरेषु कुखाचारादिगतत्वे- 

नैव युरोरेवं नियमः, यावत् 
(काणो विद्ेषजननः बखादश्चार्थनाद्चनः ॥' 

(काञचिकोसलकणोटाः कलिङ्गाः कामरूपजाः । 
$ङकणोद्धवकावीरीकच्छदेशसथुदवाः ॥ 
एते वज्योस्तथान्येऽपि राष्टियान्परिवजयेत् ॥ 

इत्यादिटश्या देहदेशगतत्वेनापि ॥ 
अस्च्छाल्रे युनः कसादयं निथमो नोक्त 

इदयाशङ्ख्याह 
यस्तु कमितयाचाये- 

स्तत्र काणादिवजनम् ॥ १२॥ 
यतः करकसामभ्याः 

त्कमेणो नाधिकः कचित् । 
देव्या यामलद्ाख्रे च 

काञश्यादिपरिवजनम् ॥ १४ ॥ 
तदृष्टदोषात्ोधादेः 

सम्यकृज्ञातयसो कुतः । 
दृष्टदोषादिति सन्तापादिलक्षणात् । यदुक्तं 

“सन्तापं क्रोधने विद्ाचज्चठे चपलाः भियः ।' 



२६८ श्रीतत्रारोके । 

इति । काञ्यादिदेशजन्मा हि जनः खभावत 
एव कामक्रो धादिभाग्भवेदिति भावः। असाः 
विति कोधादिः, सम्यग््ञाता हि आदमवदेव 
सवेभूतानि पर्यतीदयारायः ॥ | 

नच एतदस्मामिः स्वोपन्ञमेवोक्तमिलाह 

गुरवस्तु सखयंभ्वादि 
वर्यं यद्यामरादिषु ॥ १९५ ॥ 

 करम्यभिप्रायतः सर्व 
तदिति व्याचचक्षिरे । 

गुरवश्च यकत्किचन खयंभ्वादि देव्या यामरादौ 
वजंनीयतयोक्तम् , तत्सर्वं कम्यभिप्रायेण,-इति 
व्याचचक्षिरे व्याख्यातवन्तः इत्यथः ॥ 

तस्मात् ज्ञानत्वमेव मुख्यं रक्षणमाश्रय- 
णीयमिदयाह 

अतो देशकुखाचार- 
देहरक्षणकल्पनाम् ॥ १६ ॥ 

अनादयेव संपूण 
ज्ञानं कुयाहुरुगुरुम्। 



२० शछो०] त्रयोरविदातितममाहिकम् । २६९ 

अत्रैव इतिकतेग्यतामाह 

` भ्राग्वत्संपू्य हुता च 
श्रावयित्वा चिकीर्षितम् ॥१.७॥ 

ततोऽभिषिचचेत्तं शिष्यं 
चतुःष्या ततः सक्घत् । 

तन्मन्ररसतोयेन 
पूर्वोक्तविधिना गुरुः ॥ १८ ॥ 

विभवेन सुविस्तीर्णं 
 ततस्तस्मे वदेत्छकम् । 
स्वं कतेव्यसारं य- 

च्छाख्ाणां परम रहः ॥१९॥ 
चतुःषष्येति अथौत्कटशेः । सकृदिति 

एकेन । अनेन च ज्ञानस्येव प्राधान्यात् क्रियायाः 
अनवक्रुतिः भ्रकारिता, येन श्रीपूवेराखरे खक- 
ण्टोक्तोऽपि अभिषेकविधिरिह वित नोक्तः ॥ 

 कतेन्यसारमेव अभिधत्ते 
अनु्राह्यास्त्वया शिष्याः 

शिवदाक्तिभ्रचोदिताः । 



२७०५ श्रीतन्रालोके । 

नयु प्राक् दीक्षाकारुमपहाय अभिषेकावसर 
एव अस्य कस्मात् परीक्षा क्रियते इव्याराङ्कं 
निरवकारशयितुमागममेव संवादयति 

उक्तं ज्ञानोत्तरे चेत- 
द्राह्मणाः क्षत्रिया विशः ॥२०॥ 

नपुंसकाः खियः शद्रा 
ये चान्येऽपि तदुर्थिनः। 

ते दीक्षायां न मीमांस्या 
ज्ञानकारे विचारयेत् ॥ २१ ॥ 

ज्ञानमूरो गुरू प्रोक्तः 
सप्तसत्रीं भ्रवतेयेत् । 

भोक्त इति समनन्तरमेव ॥ 
ननु का नाम सप्तसत्री, तां च असो कथं 

भवतेयेदिलयादाङ््गाह 
दीक्षा व्याख्या पा मेत्री 

शाखचिन्ता रिवेकता ॥ २२॥ 
अन्नादिदानमिव्येत- 

त्पाटयेत्सप्तसत्रकम् । 



२४ छोऽ ] तयोविं्चतितममाहिकम् । २७१ 

अभिषेकविधौ चास्मे 
करणीखटिकादिकम् ॥ २३ ॥ 

सर्वोपकरणनात- 
मपेणीयं विपश्चिते । 

सोऽभिषिक्तो गुरु पश्चा- 
दक्षिणाभिः श्रपूजयेत् ॥ २४॥ 

तदुक्तं 

निभे विधानेन अभिषेकं प्रदापयेत् 
इत्याद्युपक्रम्य 

(उष्णीषयुटायां श छत्रपादुकमासनम् । 
हस्त्यश्वशिविकादयांध राज्याङ्गानि विरोषतः ॥ 
करणीं कतेरीं खटी सुकसुवो दर्मपुस्तकरम् । 
अशपरत्रादिकं दा चतुराभ्रमसंयितः ॥ ` 
दी्यानुग्रहमार्भण दीवा व्याख्या त्वया सदा । 
अद्यप्रभृति कतेव्येत्यथिकारः शिबान्ञया ॥ 

इत्यादि 
संपूजयेच्छिष्यो यथाविमव विस्तरः ॥' 

इदयन्तम्र् ॥ २४॥ 



२७२ श्रीतश्रारोके । 

नन्वेवमभिषेकमसे दवा गुरणा अनन्तरं 
कथं षर्तितद्यमित्याशङ्याह 

ज्ञानहीनो गुरूः कमीं 
सख्राधिकारं समप्यं नो ¦ 

दीक्षायधिक्ृ्तिं कुयौ- 
हिना तस्याज्ञया पुनः ॥ २५॥ 

इयेवं श्रावयेत्सोऽपि 
नमस्कृयामिनन्दयेत्। ` 

तस्येति खयमभिषिक्तस्य । अयं च शोक 
कचित् "पाटयेत्सप्तसत्रकम्! इलयनन्तरं भ्रमात् 
लेखकैछिखित इति तदुपेक्ष्यम् ॥ 

ज्ञानिनः पुनरयं विद्ोष इत्याह 
ततः प्रश्लयसो पूरवो 

गुरुस्यक्ताधिकारकः ॥ २६॥ 
यथेच्छं विचरेद्याख्या- | 

दीक्षादौ यन्रणोज्हितः। 
कुवेन्न बाध्यते यस्मा- 

हीपादीपवदीदराः ॥ २७॥ 
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सन्तानो नाधिकारस्य 
च्यवोऽकु्वन्न बाध्यते । 

प्राक् च कुवेन्विहन्येत 
सिद्धातन्रे तदुच्यते ॥ २८॥ 

पूवे इति आयो ज्ञानीयथः । कुवैन्नकवेन् 
न बाध्यते इत्यनेन यन्रणोज्ज्ितत्वमेवोपोह- 
छितम् । दीपारीपवदिति नहि दीपान्तरं जन- 
यतो दीपस्य भकाशकतायां कश्चिहिरोष इद्या- 
दायः । च्यवः प्रच्यवः। भाक् अलयक्ते अधिकारे ॥ 

तत्रलयमेव यन्थं पठति 

यथाथसुपदेशं तु `. 
कुवेन्नाचायं उच्यते । 

न चावज्ञा क्रियाकारे 
संसारोद्धरणं प्रति ॥ २९॥ 

न दीक्षेत गुरुः शिष्यं 
 तत्त्वयुक्तस्तु गवत: । 

योऽस्य स्यान्नरके वास 
इह च व्याधितो भवेत् ॥३०॥ 

६५ 



२७४ श्रीतन्नाखके । 

य इति अवज्ञावाच् गर्वितश्च । अस्येति एवं- 
विधस्य ॥ ३० ॥ 

इदानीमस्य आचायस्य वियात्रतमभिधत्ते 

्राप्ताभिषेकः स गुरः 
षण्मासान्मन्रपद्तिम्। 

सवां तच्रोदितां ध्याये- 
जपेच्चातन्मयत्वतः ॥ ३१ ॥ 

यदेव तन्मयीभूत- 
स्तदा वीयसुपागतः । 

छिन्यात्पाशांस्ततो यलं 
कुयात्तनमयतास्थितो ॥ २२॥ 

स्वां मचरपद्धतिमिति देवीत्रयं, भैरवचलुष्- 
यम्, अघोराव्यष्टकं च । यदुक्तम् 

'आचायोऽपि च षण्मासं मोनी प्रतिदिनं जपेत् । 
दश्च पञ्च च ये मबराः पूवैयुक्ता मया त ॥ ` 
ूर्वन्यासेन संनद्रल्ञिकारं वद्िकायंङ़त् । 
ध्यायेतपूर्वोदितं शूलं ब्ह्मचयं समितः ॥ 
छरत्वा पूर्वोदितं यागं त्रिच्चूरपरिभण्डलम् । 

` अभिषिशेत्तदात्मानमादावन्ते च दैशिकः ॥ 
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` एवं चीर्णव्रतो भूत्वा मवी मचरविदुत्तमः । 
निग्रहारहं कर्म इवेन प्रतिहन्यते ॥(भा०वरि०१०।३५) 

इति ॥ ३२॥ 
एवं मन्रपद्धति जपतस्तन्मयतास्थितो यु- 

क्तिमाह ` 

 हचक्रादुत्थिता सृष्ष्मा 
रारिस्फटिकसंनिभा । 

टेखाकारा नादरूपा 
प्रशान्ता चक्रपङ्किगा ॥ ३२ ॥ 

दादरान्ते निरूढा सा 
 . सोषुम्रे त्रिपथान्तरे । 

तत्र हचक्रमापूयं 
जपेन्मच्रं ज्वख्तप्रभम् ॥ २४॥ 

चक्षुखोमादिरन्धोघ- 
वहज्वाटोवंसंनिमम् । 

सोषुभ्रेयनेन पिङ्करापि रक्ष्यते । तत्रेति 
भाणदाक्तो द्वादशान्ते निरूढायां सला, ह- 
चक्रमिति गमागमाभ्यां तेन हचक्रादारभ्य 
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हचक्रं यावचेति ज्ञेयम् । चक्षुरादिरन्धौषेभ्यो 
वहञ्वाङत्वादेव वडवाभितुरयमलयन्तदीक्षमि- 
लयथैः । अत पवोक्तं उ्वरसप्रभमिति ॥ ` 

गमागमावेव मन्रस्य द्रीयति 
यावच्छान्तदिखाकीणं 

विश्वाञ्यप्रविरापकम् ॥ ३९५ ॥ 
तदाज्यधारासतृप्त- 

मानाभिकुहरान्तरम् । 
एवं मन्रा मोक्षदाः स्यु- 

दीप्ता बुद्धाः सुनिमंराः ॥२६॥ 
शान्ते दादशान्ते सवैदृत्तिसंक्षयात् अत 

एवोक्तं विश्वाज्यप्रविखापकमिति । नाभीलयनेन 
सामीप्यात् हशचक्रं रक्ष्यते । एवमिति भाणर- 
क्तितया उच्चारात् ॥ ३६ ॥ 

एवं मन्रस्य प्राणरक्तश्च पेक्य सिद्धे ऊत्र 
नाम चक्राधारादो जप्यमानोऽस्य मब्रः खवी- 
यौक्रमणात्मकं महं यायादिव्याह 
 मूटकन्द्नभोनाभि- 

इत्कण्ठारिकतादुगम् । 
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अर्धेन्दुरोधिकानाद्- 
तदन्तव्यापिशक्तिगम्॥३.५॥ 

समनोन्मनञ्युदातम- 
परचक्रसमाभरितम् । 

यत्र यत्र जपेचचकर 
समस्तव्यस्तभेदनात् ॥ ३८ ॥ 

तत्र तत बहस 

इति देव्याख्ययामटे । 
तदन्तो नादान्तः । परचक्रम् 

क उन्मन्यन्ते परः शिब १ | १ 

इति निरूपितम् । क्रमस्य च अत्र अविवक्ष- 
णात् कचिदक्रमेणापि अभिधानम् । जपेदिल्य- 
थोत् मन्नं, यस्य तत्तचक्राधाराधिगतत्वं विरोष- 
णतया उपात्तम् । समस्तव्यस्तभेदनादिति स- 
भस्तत्वं यस्तत्वं च अवलङम्ब्येयथः ॥ 

प्रकृतमेवोपसंहरति 

विदयात्रतमिदं भोक्त 
मन््रवीयप्रसिद्धये ॥ ३९ ॥ 
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तच तादात्म्यमेवेति 
यदुक्तं स्पन्दश्चासने । 

तदाक्रम्य बर मन्राः 

सवेज्ञवरशायिनः ॥ ४० ॥ 
प्रव्तन्तेऽधिकाराय 

 . करणानीव देहिनाम् । 
तदिति बतम् । तादात्म्यमेवेति मन्रेण ॥ 

एवं च कतविय्यात्रतस्येव अस्य सपस्ततयाम- 
धिकार इयाह 

कृतवियानतः पश्चा- ति 
दीक्षाव्याख्यादि सवेतः ॥४१॥ 

कुयादयोग्येषु शिष्येषु 
नायोग्येषु कदाचन । 

योग्यायोग्यपरीश्तायां च अस्य उदाहरणदिशा 
युक्तिं दश्षेयति 

रहस्ये योजयेदिषं 
 ' परीक्ष्य विपरीततः ॥ ४२॥ 
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आचाराच्छक्तिमप्येवं ` 
` नान्यथेत्यू्मिंशासने । 

विपरीतत आचारादिति श्ुतिस्प्रतिविर- 
दधात् मयपानादेः । एवमिति विपरीतादेव 
आचारात् सोकविरुदात् निधुवनादेः, इतरथा 
हि रोभरोल्यादिना भवतंयेतामिल्यक्तं ना- 
न्यथेति ॥ 

, एषं परानुयरहव्ययतया निलयायपि अयं सं- 
क्षेपेण ढुयादियाह 

निदयादयस्पास्पकं कुया- 
यदुक्तं बह्ययामरे ॥ ५३॥ 

चीणेवियात्रतः सवे 
मनसा वा स्मरेस्प्रिये । 

नयु अयं परीक्षणपरोऽपि प्रमादात् कसि- 
िदयोग्यतामजानान एव दीक्षां कुर्वाणः कि 
दुष्यति नवेलयाश्ङ्खयाह 

देहसंबन्धसंख्न- 
सावैशयो दम्भमाजनम् ॥४५॥ 



२८७ श्रीतश्रारोके । 

अविदन्दीक्षमाणोऽपि 
न दुष्येदेरिकः कचित् । 

ज्ञात्वा व्वयोग्यतां ननं 
दीक्षेत प्रलयवायिताम् ॥ ५९५॥ 

सु 
अवेदने देहसंबन्धसंछन्नसावेज््यं हेतुः । 

दीक्षेतेति लोभादिना ॥ ४५ ॥ 
एवमपि दीक्षितस्य ज्ञानदानादो पोनःपुन्येन 

परीक्षां क्यादिलयाह 
ज्ञाने शाखसिद्धि- 

गुरुत्वादो च तं पुनः । 
भूय एव परीक्षेत 

तत्तदोचिदयशारिनम् ॥ ४६ ॥ 
तत्र तत्र नियुज्ञीत 

नतु जातु विपयेयात् । 
परीक्षेत इयत्र च्छेदः । तत्र तत्रेति ज्ञान 

शाख्रादौ । विपयेयादिति तत्तदौचिलयराछित 
िटक्षणात् ॥ 
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ननु एवं जिज्ञासान्यथानुपपत्था नूनमस्य 
पारमेश्वरमधिष्ठानमस्ति, तदेव च योग्यत्वसु- 
च्यते इति किमन्येन योग्यत्वायोग्यत्वपरी- 
क्षणेनेलयाशङ्कते 

ननु तद्स्त्वयोग्यस्य 
तत्रेच्छा जायते कुतः ॥ ५७॥ 

तदीराधिष्ठितेच्छेव 
योग्यतामस्य सूचयेत् । 

तत्रेति ज्ञानादो ॥ 
पतदेवाभ्युपगम्य प्रतिविधत्ते 

सदयं कापि षवुद्धासा- 
विच्छा रूढिं न गच्छति ॥४८॥ 

विदयुद्त्पापरीरस्य 
यथा पापापवजने । 

ननु परमेश्राधिष्ठानात् पबुद्धापि एवमि. 
च्छा कथं न प्ररोहं गच्छेदिल्याशङ्कयाह 

रूढ्यरूढी तदिच्छाया 
अपि शेभुभ्रसादतः ॥ ९ ॥ 

६ द 



२८२ श्रीतत्रारीके । 

अत पव नायं पबुद्धायामपि तत्रेच्छायां 
तदप्ररोहात् ज्ञानादो पात्रमिलयाह 

अप्ररूढतथेच्छाक- 
स्तत ष्व न भाजनम् । 

यः सम्बम्ज्ञानमाडदय 

गुरुविश्वासवजितः ॥ ५५० ॥ 
रोकं वि्मवयेन्नास्मि- 

ञज्ञाते विज्ञानमपयेत् । 
विष्ठावयेदिति विरुद्धाचरणात् । एवमस्मिन्न- 

प्रूदेच्छाकत्वादयोग्यतया ज्ञाते विज्ञानमेव 
नापयेदिलयाह् नासिन्नियादि ॥ 

यः पुनरेवं ज्ञानापणकाले न ज्ञातस्तदुत्तर- 
कारं तु ज्ञातस्तस्य ज्ञानापहरणमेव कुयोदिदयाह 

जज्ञातेऽपि पुनज्ञति 
विज्ञानहरणं चरेत् ॥ ५१ ॥ 

पतदेव मतेहैरणमाह 

पुनःपुनयंदा ज्ञातो 
विश्वासपरिवजितः । 
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तदा तमय्रतो ध्याये- 
स्फुरन्तं चन्द्रसूयंवत् ॥ ५२ ॥ 

ततो निजहदम्भोज- 
बोधाम्बरतरोदिताम् । 

खभानुमखिनां ध्याये- 
दामां राक्ति विमोहनीम् ॥५३॥ 

वामाचारक्रमेणेनां 
निःखतां साध्यगामिनीम् । 

चिन्तयित्वा तया रस्त 
प्रकारं तं विचिन्तयेत् ॥ ५५४॥ 

अनेन क्रमयोगेन 
मूढबुद्धेठरात्मनः । 

विज्ञानमन्रवियायाः 
प्रकुबेन्लयपकारिताम् ॥ ९९५ ॥ 

पुनः पुनरिति अत्रापि यथा अन्यथाभावो 
न भवेदिति भावः। वामाचार इति संहारक्रमेणे- 
लथैः । तदुक्तं 

(न्यायेन ज्ञानमादाय पशान्न प्रतिपद्यते । 
वदा तख प्रह्बीत विन्ञानापहति बुषः ॥ 
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ततस्तं दीप्रमारोक्य तदङ्गष्टाग्रतः क्रमात् । 
नयेत्तजः समाहृ द्वादश्चान्तमनन्धीः ॥ 
अथवा सयेबिम्ब्ामं ध्यात्वा विच्छेघमग्रतः । 
खभोयुरूपया शक्तया ग्रं तमलुचिन्तयेत् ॥ 
अनेन विधिना तख भूढबुदधदुरातमनः । 
विज्ञानमन्रविधाद्या न उुवैन्तयुपकारिताम् ॥ 
अपराधसहशैस्त॒ महाकोपसमन्वितः । 
विधिमेनं प्र्ुर्वीत क्रीडाये नतु जातुचित् ॥ 

(मा०वि० १८।६६) 

इति ॥ ५५ ॥ 

ननु आत्मनो ज्ञानक्रिये रूपं तदात्मनो 
ज्ञानापहरणात् नादा एव स्यात्, नहि अस्माकं 
काणादादिवत् आत्मज्ञानयोः युणगुणिभावोऽ- 
भिमत इति कथमेतदस्मदागमेऽभिहितमिला- 
शङ्कते 

ननु विज्ञानमासमसख 
कथं हतु क्षमं भवेत् । 

अतो विज्ञानहरणं 
कथं श्रीपूवं उच्यते ॥ ५६ ॥ 
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एतदेव प्रतिविधत्ते 
उच्यते नास्य रिष्यस्य 

विज्ञानं रूदिमागतम् । 
तथात्वे हरणं कस्- 

त्पणेयोग्यत्वशाछिनः ॥ “७ ॥ 
नहि एतञज्ञानमस्य शिष्यस्य रूढिमागतं 

शुद्धतामुपागतमिल्यथेः । रूढधुपगमे हि परे पूर्णे 
धाश्चि पेक्यात्म्यापत्तिसदिष्णुतया छाधमा- 
नस्य ज्ञानस्य कथङ्कारं हरणमेव स्यात्, एवं हि 
आत्मनो नाश एव भवेदिव्युक्तप्रायम् ॥५.७ 

नन्वस्योपदेशस्तावत् वृत्त इति किमिति न 
ज्ञानं रूडिमागतमिदयारा ज्याह 

कित्वेष वामया शक्त्या 
मूढो गाढं विभोः कृतः । 

सखभावादेव तेनास्य 
विद्यायमपकारकम् ॥ ५८ ॥ 

ननु विरख्यशक्तयाघ्रातत्वादस्य खभावत एव 
चेत् वियादयमपकारकं, तत् यरः किमर्थं विज्ञा 
नापहरणं इयादिदयाशङ्खयाह 



१९६ श्रीतत्रारोके । 

गुरूः पुनः रिवामिन्नः 
सन्यः पञ्चविधां कृतिम् । 

कुयाययदि ततः पूणै- ̀ 
मधिकारित्वमस्य तत् ॥ ५९ ॥ 

अतो यथा श्युदतच्व- 
खष्टियिलयोमंखाल्ये । 

योजनानुयरहे काय- 
चतुष्केऽधिङृतो गुरुः ॥ ६०॥ 

रिवाभेदेन तत्कुयो- 
तहत्पञ्चममप्ययम् । 

तिरोभावाभिधं कदं 
तथासो रिवतास्मकः ॥ ६१ ॥ 

अत इति पञचङृखकारित्वेन प्रणाधिकारि- 
त्वात् । तदिति कायेचतुष्कम् । एवं कृत्यपञच- 
ककारित्वेन अस्य किं स्यादिलयाराङ्योक्तं तथासौ 
क्षिवतास्मकं इति ॥ ६९ ॥ 

धव च श्रेयोरूपत्वादेव कवचिदपि नायं ऊ 
पयेदि्याह 
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अत एव शिवे शाखे 
ज्ञाने चाश्वासभाजनम् । 

गुरोमूढतया कोप- 
धामापि न तिरोहितः ॥ ६२॥ 

अतः रिवात्मकत्वादेव रुरोभूतपूर्षेगल्या 
शोवराख्रादो आश्वासभाजनं मूढतया तिरोहि 
तोऽपि रिष्यो न कोपधाम, नास्य य॒रुणा कोपः 
कायं इत्यर्थः ॥ ६२ ॥ 

ननु किमेतदुक्तं य्यस्येव यरः कुपितः स 
एव संसारी तिरोहितः इत्युच्यते इत्याह 

गुरुं कुपितो यस्य 
स तिरोहित उच्यते । 

संसारी 
सलयमेवं, सतु गरुनिंखिलजगदुदिधीषाप- 

रतया परमकारुणिकः परमेश्वर पव, सच स- 
लज्ञानमय इति कः कस्य कोपं कुयादिदयाह 

सतु देवो हि 
गुरुनं च मृषाविद्ः ॥ ६२ ॥ 



२८८ श्रीतत्राोके । 

तत एव च शाखादि- 
दूषको यद्यपि क्रुधा । 

न द्यतेऽसो गुरूणा 
तथाप्येष तिरोहितः ॥ ६४॥ 

हिरवधारणे । सृषाविद् इति मिथ्याज्ञान- 
रूप इत्यथः, तथात्वे भवेदेव कोपस्यावकारा 
इत्यादयः । तत इति मिथ्याज्ञानरूपत्वाभावा- 
देव । तथापीति वस्तुमहिश्नो दुरुष्यत्वात् ॥६५॥ 

तदेव असद्भरूणामपि मतमिलाह 
अस्महुवोगमस्तवेष 

तिरोभूते खयं रिरो । 
न कुप्येन्न शपेद्धीमान् 

स ह्यनुभाहकः सदा ॥ ६९५॥ 
व॒ध ॥ ६५ ॥ 
नहि अस्य खयमेव तिरोधित्सो रत्रान्यत्कि- 

चित्कर्तव्यमवरिष्यते यदनेनापि कायमिदयाह 

देरोच्छाचोदितः पाड 
यदि कण्ठे निषीडयेत् । 
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किमाचार्येण तत्रास्य 
कायो स्यात्सहकारिता ॥ ६६ ॥ 

किं काया स्यादिति नात्र सहकारिणा क- 
शिद्थं इयथः ॥ ६६ ॥ 

नु ययेवं, तच्छिवाभेदिनोऽस्य पञथविध- 
क्रयकारित्वं किं न खण््येतेदयाराङ्गयाह 

िवाभिन्नोऽपि हि गुरु 
रनुम्रहमयीं विभोः। 

मुख्यां शक्तिसुपासीनो- 
ऽनुग्रहीयात्स सवेथा ॥ ६७॥ 

यदुक्तं तत्र 
अनेन विधिना अष्टो विज्ञानादपरेण न । 
शक्यो योजयितुं भूयो यावत्तेनेव नोदृतः ॥ 

(मा०वि० १८।६७) 
इति ॥ ६७ ॥ 

नयु तर्हिं किमर्थं ॒विज्ञानापहरणं कयादि- 
व्याद्युक्तमियारा ङ्ख्याह 

सख्रातन्यमात्रज्ञघ्ये त॒ 
कथितं शाख हंदराम् । 

३७ 
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न कार्य पततां हस्ता- 
रम्बः सद्यो न पातनम् ॥६८॥ 

एवमस्य कृपापरेणेव भाव्यमिदयाह 

अत पव स्वतच्रत्वा- = 

दिच्छायाः पुनर्न्सुखम् । 
प्रायश्िततेरविदोध्येनं 

दीक्षेत कृपया गुरूः ॥ ६९ ॥ 
खतच्रत्वादिति एतदेव हि नाम अस्याः खा- 

त्यं यत्निर्टहीतस्यापि पुनरनुग्रह इति ॥६९॥ 

ननु इतः पतितस्तिरोहित एव उच्यते 

इत्यक्तम्, एवमसो ततोऽपि च इतराश्वस्ततया 
पतितस्तद्भयश्रष्टत्वादिहापि कथमनुयाह्यः 
स्यादियादाङ्याह 

 उर्वरृष्टो प्रपन्नः स- 
न्नाश्स्तस्ततः परम् । 

अधःशाखं प्रपयापि 
न श्रेयःपात्रतामियात् ॥ ७० ॥ 
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अधोटष्टो प्रपन्नस्तु 
तदनाश्वस्तमानसः । 

ऊध्वेश्ासनभाक् पापं 
तच्चोञ्जेच शिवीभवेत् ॥७१॥ 

एतदेव दष्ठान्तोपदशनेन घटयति 
राज्ञे दह्यन्नमालयाद्ग- 

भूतोऽपि हि विहन्यते । 
विपर्ययस्तु नेयेव- 

मूर्वा दष्टं समाश्रयेत् ॥७२॥ 
अत एव अस्मच्छाख्रमप्येवमिदयाह 

श्रपूर्वैशाखरे तेनोक्तं 
यावत्तेनेव नोद्धतः। 

पतदेव तात्पयेतो व्याचष्टे 
अत्र ह्यर्थोऽयमेताव- 

सपूरवाक्तन्ञानटेहितः ॥ ७३ ॥ 
गुरुस्तावत्स एवात्र 

तच्छब्देनावगरस्यते । 
अविपरतिपत्तियोतकस्तावच्छब्द्ः ॥ 



२९२ श्रीतघ्राकोके । 

पवकाराथमप्याह 

तारक्खभ्यस्तविज्ञान- 
 भाजोध्वेपदशाछिना ॥ ७9 ॥ 

अनुदतस्य न श्रेय .. 
एतदन्यगुरूद्धतेः । 

अत एवाम्बुजन्माकै- 
दन्तोऽत्र निरूपितः ॥ ७५ ॥ 

निरूपित इदेतद्धिवरण एव पथिकायाम् । 
यदुक्तं तत्र 

(दिवाकरकरासारविरहात्सं$चत्कजम् । 
सत्खप्यन्यग्रहमहःखेति नेव बिकासिताम् ॥ 
एवं शिष्यहृदम्भोजं गुरुपादविवर्भितम् । 
निमीलद्विकसल्येव पूनस्तत्पादपाततः ॥" 

इति ॥ ७५॥ 
नु अस्य अन्योऽपि युरुरस्तु तेनैव युरुणा 

कोऽथं इयाशङ्ं दष्टान्तान्तरेणापि निरव- 
काशयति 

त्रिजगच्योतिषो ह्यन्य. 
तेजोऽन्यच निराकृतः । 
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ज्ञानमन्यत्रिकगुरो- 
रन्यत्वधरवरतिनाम् ॥ ७६॥ 

ननु एवमन्तरा चेदस्य गुरोः पिण्डपातो 
वृत्तः, तदा अनेन किं कायमियाशङ्कयाह 

अत एव पुराभूत- 
गुवेभावो यदा तदा । 

तदन्यं छक्षणोपेत- 
माश्रयेत्पुनर्न्सुखः ॥ ७७ ॥ 

अस्य च अन्न रक्षण 

५यः पुनः स्वेतच्वानि" ^" ˆ“ “*““ ॥ (माण्वि° २।१०) 

इत्यादिनोक्तम् ॥ ७७ ॥ 
तस्िस्तु जीवति तत्यागो न कायं इत्याह 

सति तसिस्तून्सुखः स- 
न्कसाजह्यायदि स्फृटम् । 

स्यादन्यतरगो दोषो 
योऽधिकारापघातकः ॥ ७८ ॥ 

एवमृष्वैरासनस्थ एव गुरुरा्रयणीय इति 



२९४ श्रीतत्रारोके । 

अत्र तात्ययेम् । सति तु दोषे परस्परस्यापि 
त्यागः कायं इव्याह यदीदयादि ॥ ७८ ॥ 

ननु किमत्र रोकिको दोषो आआह्यः शा- 
लीयो वेदयाशङ्कयाह 

दोषश्वेह न खोकखो 
दोषत्वेन निरूप्यते । 

अज्ञानख्यापनायुक्त- 
ख्यापनात्मा लसो मतः॥७९॥ 

रिष्यस्यापि तथाभूत- 
ज्ञानानाश्वस्तरूपता । 

सख्यो दोषस्तदन्ये हि 
दोषास्तत्मभवा यतः ॥ ८० ॥ 

शाज्जीयस्येव दोषस्य खरूपं निरूपयति अ- 
ज्ञानेद्यादिना । अपिशब्दाद्वरोरिति ङभ्यते, तेन 
गुरोः शिष्यस्य च असो मुख्यो दोषो मत इति 
संबन्धः। तत्र तावद्धरोरज्ञानं ज्ञत्वेऽपि ख्यापयि- 
त॒मसामथ्येम् , तच्वेऽपि अयुक्तस्य अथस्य स्या- 
पनमिति । अन्ये इति युरोरविहितानुष्ानादयः, 
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शिष्यस्य च रुर्वपरियहादयः । हिवोक्या. 
लङ्कारे ॥ ८० ॥ 

गुर्वपरियहादेश्च ज्ञानानाश्वासहेतुकत्वमेव 
अन्वयग्यतिरेकाभ्यां द्टान्तमुखेन दढयति 

न ध्वस्तव्याधिकः को हि 
भिषजं बहू मन्यते । 

असूयुनूनमध्वस्त- 
व्याधः खस्थायतं बलात् ॥८१॥ 

एवं ज्ञानसमाश्वस्तः 
कि किन गुरवे चरेत्। 

नो चेन्नूनमविश्वस्तो 
विश्वस्त इव तिष्ठति ॥ ८२॥ 

यथाहि ध्वस्तव्याधिः सवो जनः तस्म 
सादोपनतप्राणा वयमिल्येवं भिषजे वहूमानं 
कुर्यात् , तं प्रति असूयुरीष्योवान् पुननिश्चितम- 
ध्वस्तव्याधिमखस्थमपि आत्मानं खस्थमिव 
बटात् मन्यते, तथा ज्ञानसमाशस्तः शिष्यो 
गुरवे किं नाम न आलुयुण्यमाचरेत् , ज्ञानं भरति 



२९६ श्रतत्रारोके । 

अनाश्वस्तस्तु वस्तुड्तेन अविशवस्तोऽपि कि 
मम गुरुणा कार्यमिति विश्वस्त इव तिष्ठति 
खात्मन्येवं व्रथाभिमानं विदध्यादिद्थंः ॥८२॥ 

ननु युरोः शाख्रीय एव दोषो थाद्यो न 
लोकिक इत्यत्र किं भरमाणमित्याशङ्याह 

अज्ञानादय एवैते 
दोषा न रोकिका गुरोः । 

इति ख्यापयितुं प्रोक्तं 
मारिनीविजयोत्तरे ॥ ८३ ॥ 

न तस्यान्वेषयेदुत्तं 
श्युमं वा यदि वाञ्ुमम् । 

स एव तदहिजानाति 
युक्तं चायुक्तमेव वा ॥ ८४ ॥ 

अकार्येषु यदा सक्तः 
प्राणद्रव्यापहारिषु । 

तदा निवारणीयोऽसो 
प्रणतेन विपश्चिता ॥ ८५॥ 
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 विदोषणमकायाणा- 
सुक्ताभिभ्रायमेव यत् । 

तेनातिवार्यमाणोऽपि 
यद्यसो न निवर्तते ॥ ८६ ॥ 

तदान्यत्र कचिद्रत्वा 
हिवमेवानुचिन्तयेत् । 

 नान्वेषयेदिति । यदुक्तं 

श्रपित्सायां समाचारं गुरोरन्वेषयेत यः । 
स सहर समासाद्य शीध शिवमवाप्रुयात् ॥ 
ऊध्वं तत्पादपतनान्नाख कांचन कालिकाम् । 
गृह्णीयात्सा मलिनयेच्छिष्ययेवोज्वलां धियम् ॥' 

इति । स एव विजानातीति तस्येव शाखरपारः- 
द्मघ्वात् । उक्ताभिप्रायमिति भराणद्रव्यापहारि- 
त्वस्य लोकिकत्वात् ॥ 

ननु यद्ेवमसौ कायाकायविवेकं न जानी- 
यात्, तत् 

“गुरोरप्यवरिप्षख कायोकायेमजानवः । 
उत्मयमतिपञ्नख परिलयागो विधीयते ॥' 
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इत्यादिदृशा तस्य परित्याग एव क्रियतां, किम. 
न्यत्र गमनेनेदाराज््याह 

न ह्यस्य स गुरुत्वे स्या- 
दोषो येनोषरे कृषिम् ॥ ८७ ॥ 

कु्याद्रजेन्निश्चायां वा 
स खथप्राणहारकः । 

तदीयाभरियभीरुसत॒ 
परं तादरामाचरेत् ॥ ८८ ॥ 

यतस्तदभियं नेष 
श्रुणुयादिति भाषितम् । 

नच एतदस्मच्छास्र एवोक्तमिलयाह 

श्रीमातद्ध तदुक्तं च 
नाधीतं भूमभीतितः ॥ ८९॥ 

भूमभीतित इति अन्थविस्तरभयादिलय्थः। 
तत् ततः खयमेव चयोपादादेरनुसतंडयम् ॥८९॥ 

नु यावत्तेनैव नोद्धत इति किं यन्तर. 
ठयवच्छेदपरमवधारणम् , उत॒ सखतोविवेकनि- 
षेपपरमपीद्याराङ्षाह 



९२ शो० ] त्रयोर्वि्तितममाहिकम्। २९९ 

यच्ेतदुक्तमेताव- 
त्कतेव्यमिति तद्धवम्। 

तीबराक्तिग्रहीतानां 
सख्यमेव हदि स्फुरेत् ॥ ९०॥ 

यदेवं, तत्करतं गुरुणेदयाशङ्खयाह 

उपदेशस्त्वयं मन्द्- 
मध्यशक्तेर्निजां कमात् । 

दाक्तिं वरयितुं घोक्तः 
सा ह्येवं जाज्वटीलयटम् ॥९१॥ 

एतदेव रष्टान्तयति 

टृढानुरागसुभग- 
संरम्भाभोगभागिनः। 

खो्धासि सरसवखं 
दाल्योयान्यत्र दर्यते ॥ ९२ ॥ 

अन्यत्रेति अदृढालुरागे ॥ ९२ ॥ 

ननु सर्वोऽयमणुवगेः चित एव परिस्पु- 
रति, सा च सवत्रापि अविशिष्टा, तत्कथमिद- 



३०० श्रीतच्रारोके । 

मसमञ्सं द्टान्तितं यत् कस्यचित् खत एव ए- 
वंरूपत्वमुष्छसेत् , कस्यचिच्च अन्यदिव्याराङ्कगाह 

नन्वेष कस्माहृष्टान्तः 
किमेतेनाञ्चुमं कृतम् । 

चित्स्पन्दः सवेगो भिन्ना- 
दुपाधेः स तथा तथा ॥ ९३॥ 

एतदेवोत्तरयति किमिदयादिना। ननु किं 
नामैतेन दष्टान्तेन असमञ्जसीङृतम् । स हि 
चित्स्पन्दः सर्वत्र अविरशिष्टोऽपि तत्तद्धिज्नोपा- 
धिदोरात्म्यात् तथा तथा विचित्रतामाश्रये- 
दिदयथंः ॥ ९३ ॥ 

तामेव विचित्रतां दशेयति 

भवेत्कोऽपि तिरोमूतः 
पुनरुन्सुखितोऽपि सन्। ` 

 :: विनापि देरिकासाग्ब- . 
त्स्रयमेव विमुच्यते ॥ ९४॥ 

. सन्नपीति भागपि योज्यम् । प्राग्वदिति. त्र 
योदशाहिकादो षोक्तक्रमेणेयथंः ॥ ९४ ॥ 
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नवु तिरोभूतोऽपि किं -सांसिद्धिकन्ञान- 
भाग्भवेदिव्याशङ्खयाह 
 भ्रकारस्त्वेष नात्रोक्तः 

शक्तिपातवराद्रतः । 
असंभाव्यतया चत्र 

टटकोपप्रसादवत् ॥ ९९५ ॥ 
नहि अयमत्र तिरोमूते सांसिद्धिकलक्षणः 

प्रकार उक्तः, किंतु प्रकरणात् संभवमात्राभि- 
प्रायेण भ्रदरितो यदयं तिरोभूतः शक्तेपात- 
बलात् गतो मन्दमन्दायशक्तिपातभागिलयथः। 
असंभावनीयं चेतत् यथाहि राजादिना इढ- 
तया कोपपाघ्रीकृतस्य कस्यचित् पिना परो- 
परोधं समनन्तरमेव तदीयः भरसादो न भवेत्, 
तथा अस्यापि विना देशिकं कथङ्कारं खयमेव 
ज्ञानमाविभेवेत् । इयता च विषयद्वारेण ज्ञा- 
नापहरणमेव विभक्तम् ॥ ९५ ॥ 

एतच्च थुरोरवदयं पारखनीयमिवयाह . ` 

इत्येष यो गुरोः भक्तो 
विधिसतं पाखयेहुरुः । 



३०२ ओरीतत्रारोके । 

अन्यथा न दिवं याया- 
च्छीमत्सारे च वर्णितम् ॥९६॥ 

श्रीत्रिकसारोक्तमेव पठति 

अन्यायं ये प्रकुवन्ति 
राखरार्थं वजेयन्यटम् । 

तेऽधनारीरापुरगा 
गुरवः समयच्युताः ॥ ९७ ॥ 

अधनारीदापुरेति । यदुक्तं तत्र 
 (उपरिष्टादधिन्दुतस् मीश्वरस्तत्र देवता । 

बिधिः समयिनां तत्र कथितस्तव निधितम् ॥ 
तद्भवे अधेनारीशो महाशवनसंङलः । 
स्कन्दयामलतन्रे तु अनन्तः परिकीर्तितः ॥ 
समयाचारभ्रष्टानामाचायोणां यश्चखिनि । 
निरोधकसवे संतिष्ठेदित्याज्ञा पारमेश्वरी ॥ 
अन्यायं ये ्रङ्वेन्ति ग्रन्थाथं नार्थयन्ति ये । 
तेषां तत्र निवासस्तु अन्यायपथवर्तिनाम् ॥ 

इति ॥ ९७ ॥ 

एतच्च न केवलमत्रेवोक्त, यावदागमान्तरे. 
ष्वपी्याह 
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अन्यत्राप्यधिकारं च 
नेयादिथेरातां बजेत् । 

अन्यत्र समयत्यागा- 
त्कव्यादत्वं शतं समाः ॥ ९८ ॥ 

यदुक्तम् 
अधिकारं न वेत्कृयाद्वियेश्षः खात्तनुभ्रये । 

इति । तथा 
(समयोटद्गनादेवि क्रव्यादत्वं शतं समाः ॥' 

इति च ॥ ९८ ॥ 
अत्रेव वाक्यत्रये तात्पयेतो विषयविभाग- 

माचष्टे 

इयत्तत्रत्यतात्पर्य 
सिद्धान्तगुरुरुत्नयः । 

भवेविशाचवियेशः 
श्युद एव तु तान्रिकः ॥ ९९ ॥ 

षडधदेरिकश्ार्धं- 
नारीदाभुवनय्ितिः । 

उन्नय इति उद्छ्ितसमय इत्यथः । एतच्च 



२०४ श्रीतत्रारोके । 

उत्तरत्रापि योज्यम् । शुद्ध इति साक्षादियेश्च 
रूपः । ताश्रिको भेरवीयदशनादिनिष्ठः ॥ 

अत्रापि विषयविभागमाह् 

 -एषा कमंभ्रधानानां 
गुरूणां गतिरुच्यते ॥१००॥ 

ज्ञानिनां चेष नो बन्ध 
इति सवत्र वणितम् । 

इदानीं साधकत्वमभिधातुं तदभिषेके पूर्वोक्तं 
विधिमतिदिदाति 

साधकस्याभिषेकेऽपि 
सर्वोऽयं कथ्यते विधिः ॥१०१॥ 

अत्रापि विरोषमाह | 
अधिकारपेणं नात्र 

नच विदयात्रतं किर । 
` साध्यमन्रापेणं तत्र 

सखोपयोगिक्रियाक्रमे ॥१०२॥ 
समस्तेऽप्युपवेशाः स्या- 

. ;  निजोपकरणापणम् । 
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उपदेश इति । यदुक्तम् 
अनयोः कथयेज्ज्ञानं तरि विधं सम्यगप्यलम् । 
खकीयाज्ञां ददे्ोभी खक्रियाकरणं प्रति ॥' 

इति । निजोपकरण इति । यदुक्तं 
(साधकखयाधिकाराथेमक्षमालादि करपयेत् । 
मब्रकर्पाकषघ्त्र च खटिका छतव्रपादुके ॥ 
उष्णीषरदहितं दखा प्रवि परिवसंनिधो । 
साध्यम ददेत्पशातपुष्पोदकषमन्वितम् ॥' 

इति ॥ 
एतदेव पथमार्धनापसंहरति 

अभिषेकविधिनिरूपितः 
परमेदीन यथा निरूपितः ॥१०३॥ 

इति शिवम् ॥ १०३ ॥ 
ीसहुर्सेवारससनातनाभ्यासदुरलितबृतः । 
आद्धिकमेतदमलमतिव्योकार्षीजयरथल्नयोनिशम् ॥ 

इति ् रीतत्रालोकविवेकेऽमिपेकप्रकायनं नाम त्रयो- 

विंरदामाहिकम् ॥ २२॥ 



अय 

श्रीतत्राखोके । 
भीमन्महामाहेश्वराचायोभिनवगुत्तविरचिते 

भीजयरथरूतविवेकास्यटीकोपेते 
225, "से 

चतुर्विरातितममाक्किकम् । 

यः परमागतङ्कम्मे धाचि परे योजयेदतासुमपि । 
जगदात्ममद्रमूरतिदिं शत शिवं मद्रमूतिवेः ॥ १॥ 

इदानीं द्वितीया्धेन अन्येष्टिविधिमभिधा- 
तुसुपक्रमते 

अथ शाम्भवशासनोदितां ` 
सरहस्यां श्णुतान्यसंस्क्रियाम् १ 

तत्न अधिकारिखरूपं तावन्निरूपयति 

सर्वेषामधरस्थानां 
गुवेन्तानामपि स्छटम् । 

शाक्तिपातात्पुराप्रोक्ता- 
कुयादन्येष्टिदीक्षणमर ॥ २ ॥ 
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उध्वेशासनगानां च 
समयोपहतात्मनाम् । 

अन्त्येटिवीक्षा कर्तव्या 
गुरुणा तचखवेदिना ॥ ३ ॥ 

अधरस्थानामिति वेष्णवादीनाम् । शक्ति- 
पातादिति बन्ध्वादिगाढाभ्यथेनाद्वारकात् । पु. 
रेति भ्रतोद्धारदीक्षायाम् । उर्वरासनगाना- 
मिति देवादीनाम् ॥ ३॥ 

किमत्र भ्रमाणमिल्याराङ्गयाह 

समयाचारदोषेषु 
प्रमादास्स्खङितस्य हि । 

अन्त्येष्टिदीक्षा कार्यति 
श्रीदीक्षोत्तरश्ासने ॥ % ॥ 

अत्रेव इतिकतेव्यतामाह 

यत्किचित्कथितं पूर्व 
मृतोद्धारामिधे विधो । 

प्रतिमायां तदेवात्र 
सवे रावतनो चरेत् ॥ ५॥ 



२३०८ श्रीतन्नारोके । 

अत्र च आगमान्तरीयो विशेष इत्याह 

श्रीसिदधातन््रकथितो 
विधिरेष निरूप्यते । 

तमेवाह 

अन्तिमं यद्धवेत्पूवं 
तत्कृत्वान्तिममादिमम् ॥ ६ ॥ 

संहयेकेकमिषियां 
सान्त्येष्ठिर्हितयी मता । 

पूजाध्यानजपाष्ु्- 
समये नतु साधके ॥ ७॥ 

पिण्डपातादयं सुक्तः 
खेचरो वा भवेस्पिये । 

आचार्ये त्वसंपन्ने 
यत्र तत्र सृते सति ॥ ८ ॥ 

अन्त्येषटिर्नैव वियत 
युद चेतस्यमूधेनि । 

इह यन्मश्रवणीदि अन्तिमं तत् पूर्व, यच 
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आदिमं तदन्तिभं कृत्वा एकैकं संह संहार- 
कमेणोचाये येयमिष्ठिः, सा अन्तादारभ्य अन्तं 
यावच इष्टिरियर्थः । सा च समयियुत्रक- 
योरेव कार्येलयाह दितयी मतेति । अमूधंनीति 
मूधेशब्दस्य देहोपलक्षकतया तदभिमानश्गुन्य 
इयथः । अनयोश्च अन्देश््चभावे विरोषणद्वारेण 
हेतूपन्यासः ॥ 

न केवट समयरोपोपहतानामेव एषा कायो, 
यावदन्येषामधीयाह 

मच्रयोगादिभिर्ये च 
मारिता नरकेतुते॥९॥ 

कायौ तेषामिहान्त्येष्ि- 
गुरुणातिकृपाट्युना । 

न मण्डटादिके तत्र 
भवेच्छमाशचानिके विधो ॥१०॥ 

केचित्तदपि कतव्य- 
मूचिरे प्रेतसद्मनि । 

पूजयिता विभुं सवे 
न्यासं पवेवदाचरेत् ॥ ११॥ 



३१० श्रीतत्रालोके । 

संहारक्रमयोगेन 
चरणान्मूधेपश्चिमम् । 

तथेव बोधयेदेनं 
क्रियाज्ञानसमाधिमिः ॥ १२ ॥ 

क्रियायेव श्रीढुलगहसरो्स्या विभज्य दशयति 

बिन्दुना रोधयेत्तचवं 
राक्तिबीजेन वेधयेत् । 

धट्रयेन्नाददेशे त॒ 
त्रिशूटेन तु ताडयेत् ॥ १२ ॥ 

सुषु्नान्त्तेनेव 
विसर्गेण पुनः पुनः । 

ताडयेत कराः सवी 
कम्पतेऽसो ततः पञ्चः ॥१५॥ 

उक्किपेदामष्टस्तं वा 
ततस्तं योजयेत्परे । 

प्रययेन विना मोक्षो 
ह्यश्रद्धेयो विमोहितेः ॥ १५॥ 
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तदथमेतदुदितं 
नतु मोक्षोपयोग्यद्ः । 

इत्युचे परमेराः श्री- 
कुर्गह्वरदासने ॥ १६ ॥ 

इह खु आचार्यों बिन्दुना पाणेन महा- 
जाटयोगक्रमेण आष्ट पाशवं त्वमात्मानं 
खाभेदेन हृदि रोधयेत, तदनु मध्यधामानुप्रवे- 
दोन तत एव प्रति उर्धवोर्वाक्रमणतया श- 
क्तिबीजेन अभ्रतार्णेन अनुविद्धं विदध्यात्, 
नाददेशे तदनु घद्टयेत् रोद्रयन्थिविभेदनेन 
स्पन्दं माहयेत्, ततोऽपि तिश्ुखवीजेन बह्म- 
रंधान्तमास्फाखयेत्, तदनु परिपणं चान्द्रमसं 
रूपमुद्रहता सवोतीतदश्ाधिश्चायिना विसर्गेण 

“पुरुषे पोडश्चकले ००० ००००००००००००.०. | । 

इयाथुक्तया सवाः षोडशापि कलाः पुनः पुन- 
स्ताडयेत खाविभेदेन आक्रमेत। येनासौ उद्धाय- 
पशुः कम्पते, वामं वा हस्तमुरिक्िपेत् । ततः - 
लयोत्ादानन्तरं परे योजयेत् पूणेसंविदात्मनि 
अस्य योजनिकां ऊुयोदियथः ॥ १६ ॥ 



३१२ श्रीतत्रारोके । 

यदि नाम अस्य प्रययस्य एकान्ततो मोक्षो- 
पयोगित्वं नास्ति, तत् किमेतेनेलयादाङ्याह 

साध्योऽनुमेयो मोक्षादिः 
प्रत्ययेय॑दतीन्दरियः । 

अन्राप्यस्ति शाखान्तरीयो विदोष इत्याह 
दीक्षोत्तरे च पुर्यष- 

वगोपणमिहोदितम् ॥ १७॥ 
तदेवाह 

तदहिधिः श्रुतिपत्रेऽग्जे 
मध्ये देवं सदादिवम् । 

देरारुद्रहरिबह्य- 
चतुष्कं प्राग्दिगादितः ॥१८॥ 

पूजयित्वा श्रुतिस्परो 
रसं गन्धं वपुद्यम् । 

ध्यहंकृती मनश्चेति 
बह्मादिष्वपयेत्करमात् ॥ १९ ॥ 

एतेषां तपेणं कृत्वा 
शतहोमेन देरिकः । 



२१ शो०] चतुर्विशतितममादहिकम् | ३१९ 

एषा सांन्यासिक दीक्षा 
पुयष्टकविरोधनी ॥ २० ॥ 

वपुरिति रूपं ब्रह्मादिषु क्रमादपेयेदिति। तदुक्त 
(कराश्च द्धवसाने तु ब्रह्माणं कारणापिपम् । 
खनामग्रणवाह्वानपू संतप्यं चार्पयेत् ॥ 
शब्दस्पर्शं लयजेदसिन् ल् | 

“रसं पुयेष्टकांशं तु अपेयेद्िष्णवे सदा ।' 

श्रणवादि ततो रुद्रमावाद्चास्थाप्य पूजयेत् । 
ततोऽख विन्यसेदेवि गन्धरूपे धुवाहृतेः ॥' 

‹खनाक्ना प्रणवायेन ईशमावाह्य पूजयेत् । 
संपूज्य हत्वा संतप्ये बुद्धयदंकृतिन्रं शकम् ॥ 
सदाशिवमथावाह्य मूलमन्र सथुचरन् । 
मनः पुयेष्टकांदं त॒ विन्यसेत्कारणेश्वरे ॥' 

इति च ॥ २० ॥ 
एवमस्य संस्कारमभिधाय , तरप्रयोजनमाह 

पु्ष्टकस्याभावे च 
न सखगेनरकादयः । 

£ 

तथा कत्वा न केतन 

लोकिकं किंचनापि हि ॥२१॥ 



३१४ श्रीतत्रारोके । 

उक्तं श्रीमाधवकुटे 
दासनखो गतेष्वपि । 

पिण्डपातोदकाखूवादि 
रोकिकं परिवजंयेत् ॥ २२॥ 

चो हेतो । तथेति उक्तेन भकारेण ॥ २२ ॥ 
खराख्रविहितं कायंमेवेयाह 

रिवं संपूञ्य चक्राच 
यथारराक्ति समाचरेत् । 

कमात्रिदशमर्त्रिर- 
त्रिावत्सरवासरे ॥ २३ ॥ 

त्रीति प्रथमचतुथयोरुपलक्षणम्, दशमेति 
पकादरास्यापि ॥ २३ ॥ 

एतदेव परथमार्धनोपसंहरति 
इत्युक्तोऽन्येषटियागोऽयं 

परमेश्वरभाषितः ॥ २४ ॥ 
इति शिवम् ॥ २४ ॥ 

दीक्षावैचक्षण्यप्रथितजयो जयरथाभिख्यः । 
आह्िकमेतचचतुरं ङ तविडृति व्यरचयचतुर्विश्चम् ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेकेऽन््येष्टिप्रकादानं नाम 
चतुर्विशचतितममाहिकम् ॥ २४ ॥ 



अय 

श्रीतच्राखोके । 
भीमन्महामाहेभ्वराचायाभिनवगुप्तविरचिते 

भीजयरथङूतविवेकास्यदीकोपेते 
ॐ-0-€०=--- ~ 

पञ्चविदातितममाह्भिकम् । 
| ऋ = | 

भीममधिष्ठाय वपुमेवममितो भावयन्निव यः । 
प्रभवति हदि भक्तिमतां शिवप्रदोऽसो शिषोऽस्तु सताम्॥ 

इदानीं दहितीयाधन श्राद्धविधिमभिधातुमाह 

अथ श्राद्धविधिः श्रीम- 
त्षडर्धक्तो निगद्यते ॥ १ ॥ 

ननु त्रिकदद्यने ऊुत्र नाम असो श्राद्धविधि- 
रुक्त इद्याशङ्याह 

सिद्धातन्ने सूचितोऽसो 
मूतियागनिरूपणे । 

सूचित इति नतु साक्षात् खकण्टेनोक्तः । 
यदुक्त तत्न 

भृतकस्य गुहे वाथ कर्तव्यं वीर भोजनम् । 



२१६ श्रीतत्रारोके । 

इति 
श्राद्धपक्ष त॒ दातन्यम्` 0 |' 

इति च ॥ 
कस्य कदा कश्चायं काये इत्याशङ्खयाह 

अन्त्येष्ठया सुविद्युदाना- 
मड्ुदानां च तदिधिः ॥२॥ 

त्यहे तुर्येऽह्कि दशमे 
मासि मास्यायवत्सरे । 

वर्षे वषं सर्वकारं 
कायस्तत्खेः स पूववत् ॥ २॥ 

तत्र पराम्वद्यजेदेषं 
होमयेदनरे तथा । 

अशुद्धानामिति अन्येष्व, नतु दीक्षा- 
दिना । तत्खैरिति तस्य आत्मीयः रिष्यपुत्रादि- 
भिरिव्यथेः । स इति भाद्धविधिः ॥ 

अत्रैव विधिविरोषमाह 

ततो नैवेद्यमेव पा- 
ग्गृहीत्वा हस्तमोचरे ॥ % ॥ 



७ छो° ] पश्च्विशतितमम।हिकम् । ३१७ 

गुरुरत्नमयीं शाक्ते 
वृंहिकां वीयरूपिणीम् । 

ध्यात्वा तया समाविष्ठ 
तं साध्यं चिन्तयेत्सुधीः ॥ ५॥ 

ततोऽस्य यः पाररावोऽसो 
भोग्यरूपस्तमपयेत् । 

भोक्तर्येकामभावेन 
शिष्य इत्थं हिवीभवेत् ॥ ६॥ 

तया समाविष्टमिति तदेकरूपतामापन्नमि- 
लथः । तमिति भोग्यरूयं पारावमंराम् । इत्थ- 
मिति पारावरूपतापरियागात् भोक्रेकात्म्या- 
पच्येयथः ॥ ६ ॥ 

एतदेव विभज्य दश्चयति 

भोग्यतान्या तनुर्देद 
इति पारात्मका मताः । 

श्राद्धे मृतोद्तावन्त- 
यागे तेषां रिवीकृतिः ॥ ७॥ 

अन्येति वेद्यरूपतया भोक्तरतिरिक्तेथः ॥ 



३१८ श्रीतत्रारोके । 

नयु दीक्षितः पिण्डपातादरध्वं खरसत एव 
शिवीभवेदिति अस्य किमन्येषयादिभिः, तत्रापि 
समयरोपनिवृच्यथेमेक एवास्तु विधिः, किमे- 
भिबेहुभिरित्याश्ङ्खाह 

एकेनेव विधानेन 
यद्यपि स्याक्कृताथंता । 

तथापि तन्मयीभाव- 
सिद्ये स्वै विधिं चरेत् ॥ ८ ॥ 

चरेदिति मुमुक्षोः ॥ ८ ॥ 

बुभुक्षोस्तु क्रियाभ्यास- 
भूमानो फरभूमनि । 

हेतू ततो खतोद्धार- 
श्राद्ादयस्मे समाचरेत् ॥ ९॥ 

उक्त च 

वदीकषाज्ञानविश्चद्धानामन्वयष्याप्यमलात्मनाम् । 
तथापि कायेमीशोक्तं भादधं बे विधिषूरणम् ॥' 

इति । अनेन च श्राद्धादेः प्रयोजनसुक्तम् ॥ 



१२ शोऽ] पञ्चवि्यतितममाह्विकम् । ३१९ 

ज्ञानिनस्तु एतन्न कंचिदपि उपादेयमि्याह 
तच्वज्ञानाकंविध्वस्त- 

ध्वान्तस्य तु न कोऽप्ययम् । 
अन्त्येषटिश्रादविध्यादि- 

रुपयोगी कदाचन ॥ १० ॥ 
नयु अयमाचारो दयते यजञ्ज्ञानिनामपि 

शृतिदिनादौ महाजनाश्चक्राचादि भङ्वेन्ति, 
तक्किमेतदुक्तमिदयाशङ्गयाह 

तेषां तु गुरु तदग- 
वग्यंसब्रह्मचारिणाम् । 

तत्सन्तानजुषामेक्य- 
दिनं पवदिनं भवेत् ॥ ११ ॥ 

गुविंति पवेदिनविरेषणम् । तदग: पली- 
पुत्रादिः । वग्यः पुत्रादीनामपि पुत्रादिः रे. 
क्यदिनमिति परमेशेन सायुज्यात् सरतिदिनम्॥ 

पर्वराब्दस्य अत्र पवृत्तो निमित्तमाह 
यदाहि बोधस्योद्रेक- 

स्तदा पवांह पूरणात् । 
व परमेश्वरः, तेन बोधं पूरयतीति 

॥ । 



३२० श्रीतत्रारोके । 

अतश्च एेक्यदिनवत् तदीयं जन्मदिनमपि 
तत्सन्तानजुषां पर्वं एवेद्याह 

जन्मैक्यदिवसो तेन 
पवेणी बोधसिदधितः ॥ १२ ॥ 

अत्रैव विरोषमाह 
पुत्रकोऽपि यदा कसे- 

चन स्यादुपकारकः । 
तदा मातुः पितुः शक्ते 

वोमदक्षान्तराख्गाः ॥ १२ ॥ 
नाडीः भ्रवाहयेदेवा- 

यापैयेत निवेदितम् । 
अपिशब्दात् न केवट गुरुः साधको वा। 

भातुः पितुरिति युरोस्तत्पल्या अपि ॥ 
नच पतत्सोपज्ञमेवोक्तमिव्याह 

श्रीमद्धसरुणतन्रे च 
तच्छिवेन निरूपितम् ॥ १४ ॥ 

नाडीध्रवाहणे च युक्तिमाह 
तद्दाहकारपेक्षा च 

कायां तद्रूपसिद्धये । 



१७ शो० ] पश्चविश्षतितममाहिकम् । ३२१ 

खाच्छन्येनाथ तत्सिं 
विधिना भाविना चरेत् ॥१५॥ 

तासां बामादीनां नाडीनां 

धविषुवद्वासरे प्रातदेशषा वहति नाडिका । 
सायमन्यान्तरा मध्या योगिनां तु निजेच्छया ॥' 

इव्यागुक्तं सखारसिकं वाहकारुमपेक्ष्य, यद्वा 
सखमहिश्नेव वक्ष्यमाणेन विधिना तत्सिद्धिं वि- 
धाय नादीप्रवाहणं कुयादिति तात्पयाथः ॥१५॥ 

अत्र च समय्यादेः सर्वस्य खश्षाल्ञोक्त एव 
विधिनन्याय्यः, न छौकिक इत्याह 

यस्य कस्यापि वा श्राद्धे 
गुरुदेवाभितपणम् । 

सचक्रेष्टि भवेच्छोतो 
नतु स्यात्पाशवो विधिः ॥१६॥ 

भ्रौ तविध्यभावे पाशवतवं हेतुः ॥ १६ ॥ 
एवमपि अत्र साधकं बाधकं च प्रमाण 

द्शेयितुमाह 
श्रीमोकुटे तथा चोक्तं 

रिवद्राख्रे सितोऽपि यः। 
१ 



३२२ भीतत्रारोके । 

प्रयेति वैदिके मस्र 
घण्टावन्न स किचन ॥ १७ ॥ 

तथोक्तदेवपूजादि.- 
चक्रयागान्तकमंणा । 

शद्त्वमेयसो जन्तु- 
मोगान्दिव्यान्समश्चुते ॥ १८ ॥ 

भप्नघण्टावदिति भभ्ना हि घण्टान खं कार्य 
कयत्, नापि रोहमित्युभयभ्रष्टतामेव आसाद्- 
येदिख्थः । अत एवोक्तं न स किंचनेति ॥१८॥ 

भाविना विधिनेति यदुक्त, तदेव देयति 
अथ वच्मः स्फुटे श्रीम- 

स्सिदधये नाडिचारणम् । 
भ्रीसिद्धयोगी श्वरीमतोक्तमेव अन्थमथदा- 

रेण पठति 
या वाहयितुमिष्येत 

नाडी तामेव मावयेत् ॥ १९ ॥ 
भावनातन्मयीभावे 

सा नाडी वहति र्छटम् । 



२२ छो० ] पञ्चविंशतितममाहिकम् । ३२३ 

यदा वाहयितुं येष्ठा 
तदङ्घं तेन पाणिना ॥ २० ॥ 

आपीड्य कुक्षिं नमये- 
त्सा वहन्नाडिका क्षणात् । 

येति मात्राद्युदेशानुसारं वामायन्यतमा । 
भावयेदिति वहन्तीम् । यदेति अयोगिविष- 
यतया ॥ 

एवं नाडीविधिमभिधाय, श्राद्धस्य भोगमो- 
क्षदानहेतुस्रमस्तीयाह 

एवं श्राद्सूखेनापि 
भोगमोक्षोभययितिम् ॥ २१॥ 

कुयादिति शिवेनोक्तं 
तत्र तत्र कृपालुना । 

नयु दीक्षैव भोगमोक्षसाधिकेद्युक्त, तत् 
कथं श्राद्धायात्मनः चयामात्रादपि पएतत्स्यादि- 
दयाद्यद्वबह 

शक्तिपातोदये जन्तो- 
येनोपायेन देद्िकः ॥ २२॥ 



३२४ श्रीतत्रारोके । 

करोद्युदरणं तत्त- 
 नि्वाणायास्य कल्पते । 
पतदेव उपपादयति 

उद्धता देवदेवो हि 
स चाचिन्यप्रभावकः ॥ २३ ॥ 

उपायं गुरुदीक्षादि. 
हारमात्रेण संश्रयेत् । 

नच इयमस्मदुपन्ञेव युक्तिः, अपितु आगमो- 
ऽप्येवमियाह 

उक्तं श्रीमन्मतद्घाख्ये 
सुनिप्रश्भादनन्तरम् ॥ २५ ॥ 

तत्र मुनिषश्चमेव तावदाह 

. ` भुक्तिविवेकात्त्वानां 
| दीक्षातो योगतो यदि । 

चयोमात्रात्कथं सा स्या- 
दलतः समसुत्तरम् ॥ २५ ॥ 



२७ शछोऽ } पञ्चर्विशतितममाहिकम् । ३२५५ 

प्रहस्योचे विभुः कस्मा- 
दान्तिस्ते परमेरितुः । 

सवानुग्राहकत्वं हि 
संसिद्धं टर्यतां किर ॥ २६॥ 

तदुक्तं तत्र 

शुक्तिविवेकात्तखानां मादीनां प्रविचारतः। 
दीक्षातोऽन्या सुनिणीता क्रियापादङृतासपदा ॥ 

योगपादोत्थिता सिद्धा वतीया सापि श्रयते । 
चयौमात्रेण संसिद्धा चतुथी सा कथं भवेत् ॥ 
प्रपत्तव्या शिबन्ञाने छिन्द्छन्ञानाङ्करं मम । 

इति । अत इति पश्नानन्तरम् । सममिति 
अनुगुणम् । दङ्यतामिति नात्र कस्यचिदिश्रति- 
पत्तिरिलथंः ॥ ६२ ॥ 

एतदेव द्टान्तोपदशेनेनोपपादयति 

प्राप्तमृलयोर्विषव्याधि- 
राख्रादि किर कारणम् । 

अत्पं वा बहू वा तद 

दनुध्या मुक्तिकारणम् ॥ २७॥ 



२२६. श्रीतघ्रारोके । 

मुक्तयथसुपच्यन्ते 
बाह्यछिद्भान्यमूनि तु । 

इति ज्ञात्वा न सन्देह 
इत्थं कार्यो विपश्चिता ॥ २८॥ 

इयतेव कथं सुक्ति- 
रिति भक्ति परां श्रयेत् । 

यथाहि आसन्नमरणस्य शत्यो विषादि अल्पं 
वा बहू वा कारणं, साक्षादेतन्न कारणम् , कितु 
भोगक्षय एव, तथा मुक्तावपि 

(तस्येव तु प्रसादेन भक्तिरुत्पयते नृणाम् / (भग्मार०) 

इयादिरष्या शक्तेपातेकलक्षणा अनुध्या भक्ति- 
रेव मुख्यं कारणम् । अमूनि पुनः बाद्यछि- 
करानि दीक्षादीनि तथात्वादेव उपायमात्ररूप- 
तया उपचरितानीय्थः । अतश्च श्राद्धाया- 
त्मनः चयोमात्रादेव कथं मुक्तिः स्यादिति न 
संदहायितव्यम् । किंतु अत्र भक्तिरेव दार्द्येन 
आश्रयणीया येनैवं स्यात् । तदुक्तं तत्र 

(एतसिन्न्तरे नाथः प्रहखोवाच विश्वराट् । 
किमत्र कारणं भरान्तेरनुध्यानविदशैनात् ॥ 



२९ छो] पञ्चरवि्तितममाहिकम् । ३२७ 

सवोनुग्राहकलत्वं हि संसिद्धं परमेष्ठिनः । 
प्राष्ठकाटख चिद्वानि दश्यन्तेऽनेकधा यथा ॥ 
विषरुकशस्पूबोणि नच तान्यत्र कारणम् । 
मृलयोर्भोगक्षयामावात्तद्रदत्रापि निधितम् ॥ 
अनुध्यानषरावेक्षाचयाचाः प्रकटीकृताः । 
धस्यर्थयुपचयेन्ते बाद्यलिङ्कान्यमूनि तु ॥ 
निपाताचस्स्फुटं चिद्व भक्तेरव्यभिचारिणी । 
तया शिष्यख सततमनिवारितवीयेया ॥ 
पुंसः प्रसन्नभावख शिवत्वं व्यक्तिमेति हि ॥ 

इति ॥ 

पतदेव प्रथमार्धेनोपसंहरति 

उक्तः श्राद्धविधिभ्रान्ति- 
गरातङविमदनः ॥ २९॥ 

इति शिवम् ॥ २९ ॥ 
निखिलशिवश्चासनोदितवि विधविधानेकनिष्ठया सुधिया। 
निरणायि पश्चविंशं किलाद्िकं जयरथेनेतत् ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेके श्राद्धपरकाडनं नाम पश्चरविदय- 

माहिकम् ॥ २५ ॥ 



अथ 

श्रीतत्राखोके । 

भीमन्महामादेश्वराचायोभिनवग विरचिते 
भीजयरथरुतविवेकाख्यरीकोपेते 

म 34 2 2 

षडद्ामाहिकम् । 

भवति यदिस्छावश्चतः शिवपूजा विश्वलाञ्छनं विश्वक् । 
विश्वं जयति स सुमनाः प्रपन्नजनमोचने सुमनाः ॥ १ ॥ ` 

इदानीं द्वितीयार्धेन दीक्षितविषयां रोष- 
बृत्ति वक्तुमाह 

अथोच्यते रोषव्रत्ति- 
जीवतासुपयोगिनी ॥ १॥ 

द मोचयत शेवं धाम नयत्यपि 
इत्यादयुक्तया दीक्षामात्रेणेव काताध्येमिति कि 
शेषब्च्युपदेशोनेव्याशङ्लां गर्भकरय दीक्षाभेदो- 
क्िपुरःसरं तत्प्रयोजनं षददौयति 

दीक्षा बहूपरकारेयं 
श्रादान्ता या प्रकीर्तिता । 



¢ श्षो० 1 षड्शतितममाहिकम् । ३२९ 

सा संस्क्रियाये मोक्षाय 
भोगायापि इयाय वा ॥ २॥ 

पतदेव प्रपञ्चयति 

तत्र संस्कारसिय्ये या 
दीक्षा साक्षान्न मोचनी । 

अनुसधिवश्ाया च 
साक्षान्मोक्री सबीजिका ॥२॥ 

तयोभस्या दीक्षिता ये 
तेषामाजीववतंनम् । 

वक्तव्यं पुत्रकादीनां 
तन्मयत्वप्रसिद्धये ॥ ९ ॥ 

तत्र एवं भ्रकारचतुष्टयमध्यात् या संस्कार- 
निमित्तमुक्ता दीक्षा बुभुश्ुमुमुक्ुतारक्षणाद्- 
नुसंधानविशेषात् साधकादेर्भोगस्य प्राधान्येन 
तद्छवहितत्वात् साक्षान्न मोचनी, याच पुत्र 
कादेर्भोगव्यवधानायोगात् साक्षान्मोक्री मो- 
चिकेय्थः, साच नि्बीजापि भवेदिति तच्छ. 
वच्छेदायोक्तं सबीजिकेति, नहि निर्बीजायां 

2. 



३३० शीतप्रारोके । 

काचित् शेषद़ृत्तिरस्ति तस्यां सामयस्यापि पा- 
शस्य शोधितत्वात् । वक्ष्यति च 

"तौ सांसिद्धिकनिगीजौ को वदेच्छेषृत्तये । (१० श्लो ०) 

इति । तया उक्तरूपया दिषरकारया दीक्षया ये 
युत्रकादयो दीक्षितास्तषामाजीवं बृत्तिवेक्तव्या 
येनेषां निवि्नमेव संविदेकात्म्यं सिद्धयेत् ॥ ४॥ 

ननु इयं नाम शोषटृत्तिरुच्यते यद्दक्तिमुक्ति- 
निमित्तं नियनैमित्तिकादेरनुष्टानमिति, तदेत- 
त्साधकः पुत्रको वा किमविशेषेणेव अनुतिष्ठेन्न 
वेयाशङ््याह 

बुभुक्षोवा सुुक्षोवां 
सखरसंविहुरुटाखतः । 

प्रमाणादया संस्कियाये 
दीक्षा हि गुरुणा कृता ॥ ९५ ॥ 

ततः स संस्कृतं योग्यं 
ज्ञात्वात्मानं खद्ासने । 

तदुक्तवस्त्वनुष्ठानं 
भुक्तये भुक्त्यै च सेवते ॥ ६ ॥ 



८ शो° ] षरदातितममादिकम् । २३६ 

इह हि युरुणा बुभुक्षोवा मुमुक्षो 
श्रिप्रययमिदं ज्ञानं 2844 |) 

इत्यादयक्त्या खसंविद्ुरुदाख्ररक्षणं प्रमाणम- 
पिक संस्कारसिच्धै या दीक्षा कता, ततो 
दीक्षातः स बुयुश्ुमुमुक्षुबां खमास्मानं संस्कत- 
त्वात् खशासने भुक्तो मुक्तो वा योग्यं च ज्ञाता 
खश्चासनोक्तस्य निदयादेरनुष्ठानं सेवते अविरी- 
ेणेव कुयोदिदर्थः ॥ & ॥ 

नयु एवं खपरामर्शो यस्य नास्ति, तं परति 
किं रोषड्त्तिवोच्या नवेदयाशङ्कयाह 

आचाय॑प्रलययादेव 
योऽपि स्याद्धक्तिसुक्तिभाक् । 

ततपरत्यूहोदयध्वस्ये 
बरूयात्तस्यापि वतेनम् ॥ ७॥ 

एवं युरुप्रलययवत् खध्रययोऽपि यस्यास्ति, 
तस्यापि एषैव वार्तेयाह 

सखसंविटुरुसंवित्त्यो- 
स्तुल्यप्रययभागपि । 



३२२ श्रीतत्रारोके । 

रोषवृत्त्या समादेश्य- 
स्तदिघ्रादिश्रशान्तये ॥ ८ ॥ 

यः पुनरेकान्ततः परमेवापेक्षते नैव वा, तस्य 
कि शेषदृत्येलयाह 

यः स्वैथा परापेक्षा 
मुज्ज्ित्वा तु सितो निजात् । 

प्रत्ययायोऽपि चाचायं- 
प्रययादेव केवरात् ॥ ९॥ 

तो सांसिद्धिकनिबींजो 
को वदेच्छेषटत्तये । 

दोषडृत्तये इति रोषदत्ति षिधातुमिलयथंः ॥ 

ननु यथेव, तक्किमनयोः काष्टङ्कब्यादिवत् 
वतेनमुत पामरवदिव्याशङ्खयाह 

क्रमात्तन्मयतोपाय- 
गुवैचनरतो तु तो ॥ १०॥ 

तत्रैषां ोषशततयर्थ 
निलनेमित्तिके धवे । 



१५ शछो० ] षडशतितमभाहिकम् । ३३३ 

काम्यवजं यतः कामा- 
श्ित्राश्चित्राभ्युपायकाः ॥११॥ 

तत्र नियो विधिः सन्ध्या- 
नुष्ठानं देवतात्रजे । 

गुर्वभिशाखरसहिते 
पूजा भूतदयेययम् ॥ १२॥ 

नेमित्तिकस्तु सर्वेषां 
पवणां पूजनं जपः । 

विरोषवरातः किंच 
पवित्रकविधिक्रमः॥ ३३ ॥ 

आचार्यस्य च दीक्षेयं 
बहूभेदा विवेचिता । 

व्याख्यादिकं च तत्तस्या- 
धिकं नैमित्तिकं धुवम् ॥ १४॥ 

तत्रादो शिद्रावे जुया- 
हरुनित्य विधि स्फुटम् । 



३३४ श्रीतश्रारोके । 

तयोग्यतां समारोक्य 
वितताविततात्मनाम् ॥ १९५॥ 

भुख्येतरादिमन्राणां 
वीयेव्याप्यादियोग्यताम् । 

दष्टा शिष्ये तमेवास्मे 
मूरमन््रं समपेयेत् ॥ १६ ॥ 

तन्मयतोपाययुवैचैनरताविति खसंविेवी- 
परामरनपरत्वात् खगुरुभक्तेश्च । यदुक्तं प्राक् 

(यख खतोऽयं सत्तकैः स सर्वत्राधिकारवान् । 
अभिषिक्तः खसंवित्तिदेवीभिदींक्षितश्च सः ॥' (४।४२) 

इति 
(समयाचारपानते तु निर्बीजायां विशोधयेत् । 
दीक्षामात्रेण शुक्तिः साद्धक््या देवे गुरो सदा ॥' (१५।२१) 

इति च । कामानां चित्रे चित्राभ्युपायतवं 
हेतुः, अत एव नियतनिमित्तस्ाभावादेषामिह 
अनभिधानम् । अधिकमिति पुत्रकादेस्तत्रान- 
धिकारात् । तव्योग्यतां समारोक्येति योग्ये 
हि शिष्ये विततो विधिरुपदेष्टव्यो मुख्यो वा 
म्रः समप्य॑ः, अन्यस्िस्तु अन्यथेति ॥ १६ ॥ 



२० शो° ] बड शतितममाहिकम् । ३१५ 

अत पणव अह 

तच्छाख्दीक्षितो द्येष 
नियंन्नाचारदाङ्कितः। 

न मुख्ये योग्य इत्यन्य- 
सेवातः स्यात्तु योग्यता ॥ १७॥ 

साधकस्य बुभुक्षोस्तु 
साधकीभाविनोऽपिवा । 

पुष्पपातवशात्सिद्धो 
मन्रोऽर्प्यः साध्यसिद्धये ॥१८॥ 

वितते गुणभूते वा 
विधो दिष्टे पुनगुरः । 

ज्ञात्वास्मे योग्यतां सारं 
संक्षिप्तं विधिमाचरेत् ॥ १९ ॥ 

तत्रेष नियमो यद्य- 
न्माच्रं रूपं न तहर । 

रिखित्वा प्रथयेच्छिष्ये 
विशषादुर्वंशासने ॥ २०॥ 



३२३६ श्रीतत्रारोके । 

निर्यश्र इति निर्विकल्पः । अन्य इति अमु- 
ख्यस्य मच्रस्य । साधकस्येति वृत्ततरीक्षस्य । 
साधकीभाविन इति भावितदीक्षस्य । गुणमूतं 
इति अवितते । तत्रेति एवं सारविध्याचरणे । 
उरध्वश्ासन इति भ्रिककुखादो ॥ २० ॥ 

एतदेव उपपादयति 

मन्रा वणौत्मकास्ते च 
परामरात्मकाः सच । 

गुरुसंविद्भिन्नश्चे- 
त्संक्रमेत्सा ततः रिद्रौ ॥२१॥ 

रिपिसितस्तु यो मन््रो 
निर्वीयः सोऽत्र कल्पितः । 

संकेतबरुतो नास्य 
पुस्तकासप्रथते महः ॥ २२॥ 

सचेति परामशः । सेति परामशमयी यरु 
संवित् । तत इति युरुतः । निरवींये इति परा- 
मश्ैकत्वाभावात् । सहि संविद्भिन्न एव भ- 
वेदिति भावः ॥ २२ ॥ 



२५ छोऽ ] ष्डिशतितममादिकम् । ३३७ 

ननु पुस्तकात् मन्नवीयांकथने किं षरमाण- 
मिलयाराङ्याह 

पुस्तकाधीतविदाश्चे- 
वयक्तं सिद्धामते ततः । 

घवं मच्राणां वीर्य एव भरबन्धः काय 
इति अत्र तात्पथम् ॥ 

अत एव आह् 

ये तु पुस्तकरुब्धेऽपि 
मन्त्रे वीर्य प्रजानते ॥ २३ ॥ 

ते भेरवीयसंस्काराः 
प्रोक्ताः सांसिदिका इति। 

इति ज्ञात्वा गुरुः सम्यक् 
परमनन्द्घूणितः ॥ २५॥ 

तादो तादो धाचि 
पूजयित्वा विधिं चरेत् । 

तादशो तादशे धाश्नीति योग्यरिष्योचितं 
इत्यथे 



११८ श्रीतत्रारोके । 

` सिपरेण च अत्र युरुणा भाव्यमिव्याह 

यथान्यरिष्यानुष्ठानं 
नान्यरिष्येण बुध्यते ॥२५॥ 

तथा कुयोट्रुगि- 
 हानिदोषिवती यतः । 

देवीनां त्रितयं शुद्धं 
यदा यामल्योगतः ॥२६॥ 

देवीमेकामथो श्यां 
. . . वदेहा यामखात्मिकाम् । 

तत्र मनं स्फुट वक्रा- 
दुरुणोपांश्यु चोदितम् ॥२७॥ 

अवधाय प्ररत्तेस्त- ` 
मभ्यस्येन्मनसा स्यम् । 

ततः सुशिक्षिता स्थान- 
देहान्तःसलोधनत्रयीम् ॥२८॥ 

... .. न्यास ध्यानं जपं सुद्र 
पूजां कुयातप्रयलतः । 



३१ शो° } षडदातितममाहिकम् । २३९ 

दोषवतीति यदभिप्रायेणेव 
'गोपनास्िद्धिमायाति ७०००७००० ७७०० ७००७ 69०6 । । 

इत्यादि अन्यत्रोक्तम् । शुद्धं केवलम् । स्फुटं 
सङाब्दम् । यदुक्तम् 
“आत्मना श्रूयते यस्तु तद्य विजानते । 
परे श्रण्वन्ति यं देवि सशब्दः स उदाहतः ॥' (ख० २।१४७) 

इति । आ प्रवृत्तेरिति अनुष्ठानारम्भकारं या- 
वदिलयथंः । सुशिक्षितामिति पञदशादहिकोक्त- 
युत्त्या ॥ 

इदानीं नियविधि शिक्षयति 

तत्र परभाते संबुध्य 
खेष्टां प्राग्देवतां सरत् ॥२९॥ 

कृतावर्यककतव्यः 
युद्धो भूत्वा ततो ग्रहम् । 

आभ्रियोत्तरदिग्वक्रः 
स्थानदेहान्तरत्रये ॥ ३० ॥ 

शुदि विधाय मन्राणां 
यथास्थानं निवेशनम् । 



2४० श्रीत्रारोके । 

घुद्राप्रदशनं ध्यानं 
भेदाभेदसखरूपतः ॥ २१॥ 

देहायुधीव्योममूषु 
मनसा तत्र चाचेनम्। 

जपं चात्र यथाराक्ति 
देवायेतननिवेदनम् ॥ २३२ ॥ 

तन्मयीभावसिद्यर्थ 
प्रतिसन्ध्यं समाचरेत् । 

अन्ये तु प्रागुदक्पश्चा- 
दशदिक्षु चतुष्टयीम् ॥३३॥ 

सन्भ्यानामाहूरेतच 
तान्रिकीयंन नो मतम् । 

खमतेन पुनराह 

यासो काराधिकारे पाक् 
सन्ध्या परोक्ता चतुष्टयी ॥३५॥ 

तामेवान्तः समाधाय 
सान्ध्यं .विधिमुपाचरेत् । 
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सन्ध्याचतुष्टयीकृलय- 
मेकस्यामथवा शिद्चुः ॥ ३९५ ॥ 

कुयात्साध्यायविज्ञान- 
गुरुकृलयादितत्परः । 

एकस्यामिति अन्यथाहि अस्य खाध्याया- 
दिविभ्ररोपो भवेदिति भावः॥ 

ननु कथं सन््याचतुष्टयानुष्टेयं कमं एकस्या- 
मेव सन्ध्यायां क्रियमाणं परिपतिं यायादिः 
लयाश्नङ्क्याह् 

सन्ध्याध्यानोदितानन्त- 
तन्मयीभावयुक्तितः ॥ ३६॥ 

तत्संस्कारवद्ात्सवं 
कार स्यात्तन्मयो ह्यसो । 

ततो यथेष्टकारेऽपो 
पूजां युष्पासवादिमिः ॥३७॥ 

स्थण्डिखदौ रिद्युः कुया- 
हिमवायनुरूपतः । 



३४२ श्रीतत्रारोके । 

सुञ्युदः सन्विधि सवं 
कृत्वान्तरजपान्तकम् ॥ २८ ॥ 

अधेपात्रं पुरा यद- 
दिधाय खेष्रमन्लतः। 

तेन सण्डिरपुष्पादि 
सर्वं संपरोक्षयेहधः ॥ ३९ ॥ 

ततस्तत्रैव संकल्प्य 
दारासनगुरुकरमम् । 

पूजयेच्छिवताविष्ठः 

खदेहाचा पुरःसरम् ॥ ७० ॥ 
ततस्तत्स्थण्डिरं वीध- 

व्योमस्फरिकनिमंखम् । 
बोधात्मकं समारोक्य 

तत्र खं देवतागणम् ॥ ९१ ॥ 
प्रतिबिम्बतया पर्ये- 

हिम्बत्वेन च बोधतः । 
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एतदावाहनं सुख्यं 
व्यजनान्मरुतामिव ॥ ४२ ॥ 

तत इति सन्ध्यादययनुष्ठानानन्तरम् । स्थ- 
ण्डिखादावित्यनेन स्थाण्डिटी निदार्चेति ष- 
कान्तम् । आन्तरेयनेन मनोयागमङ्खत्वा बा- 
ह्ययागादावधिकार एव न भवेदिति कटाक्षि- 
तम्। पुरेति पञथदराहिकादो। वीधं विमलम्। 
तत्रेति बोधाद्मके स्थण्डिरे । खमिति आरि. 
राधयिषितम्। बोध एव हि बहिः प्रतिफलि- 
तस्तथा तथा उच्छछित इस्युक्तं बिम्बत्वेनेति 
परतिविम्बतयेति च । एतदिति भरतिबिम्बभा- 
वाद्मतया ददानम् ॥ ४२ ॥ 

दृष्टान्तमेव विभज्य दरयति 
स्वगोऽपि मरुदयदह- 

व्यजनेनोपजीवितः । 
अथेकृत्स्वेगं मन्त- 

चक्रं ख्टेसथा भवेत् ॥ ४२॥ 
चतुष्कपच्चाशिकया 

तदेतत्तत्वमुच्यते । 



३४४ श्रीतत्रारोके । 

रूढेरिति स्थण्डिङादावेवंप्ररोहादिलथंः । 
तथेति अथङ्ृत् । चतुष्कपञ्चारिकेति खष्या- 
दिप्रमेयचतष्टयाभिधायिना एवंपरिभाणेन भ- 
न्थविरेषेणेयथः ॥ 

न केवङमेतदन्रेवोक्तं, यावदन्यत्रापीयाह 

श्रीनिमयोदशाख्रे च 
तदेतद्दिभुनोदितम् ॥ ५४ ॥ 

तदेव अथद्वारेण आह 

देवः सवंगतो देव 
निमेयांदः कथं शिवः । 

आवाह्यते क्षम्यते वे- 
त्येवंपृष्ठोऽनवीदियुः ॥ ४५५॥ 

वासनावाह्यते देवि 
वासना च विसृज्यते । 

परमार्थेन देवस्य 
नावाहनविसजेने ॥ ४६ ॥ 

निर्याद् इति नियंब्रणः खतच्र इति यावत्॥ 
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वासनात्मकत्वमेव अनर दशयति 

आवाहितो मया देवः 
स्थण्डिटे च प्रतिष्ठितः । 

पूजितः स्तुत इत्येवं 
हृष्ट देवं विसजयेत् ॥ ५७॥ 

प्राणिनामप्रवुद्धानां 
सन्तोषजननाय वे । 

आवाहनादिकं तेषां 
प्रवृत्तिः कथमन्यथा ॥ ४८ ॥ 

कालेन तु विजानन्ति 
परटत्ताः पतिरासने । 

अनुक्रमेण देवस्य 
प्राति युवनपूर्विकाम् ॥ ४९ ॥ 

ज्ञानदीपदयुतिध्वस्त- 
समस्ताज्ञानसञ्चयाः । 

कुतो वानीयते देवः 
कुत्र वा नीयतेऽपि सः ॥५०॥ 

1 



३४६ श्रीतत्राकोके । ̀ 

स्थुसृक्षमादिभेदेन 
स हि सवत्र संस्थितः। 

सुवनपूविकामिति 
1 मते युवनभतंरि |* ( भू० त° ) 

इत्यादयुक्तयोजनिकावरात् तत्तत्तच्वभुवनासा- 
दनघक्रियास्मिकामिलयथेः ॥ 

आवाहनानन्तरकतेव्यमुपदेष्टुमाह 
आवाहिते मन्रगणे 

पुष्पासवनिवेदनेः ॥ १ ॥ 
धृपेश्च तर्पणं काय 

श्रद्धाभक्तिवरोचितेः। 
दीप्तानां शक्तिनादादि- 

मन््राणामासवेः पटः ॥ ९५२ ॥ 
रक्तैः प्राक् तपण पश्चात् 

पुष्पधूपादिविस्तरेः । 
ननु आवाहनानन्तर्येण तपेणमेव कायमि- 

त्यत्र किं प्रमाणमिलयाराङ्गयाह 
आगतस्य तु मन्रस्य 

न कुयात्तपणं यदि ॥ ५३ ॥ 
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हरत्यधदारीरं स 
इत्युक्तं किर शम्भुना । 

ननु इह तपणाथ द्रव्यादि उषिष्ट, पूजादि 
पुनः कतरेण कायंमिलयाशङ्खयाह 

यदयदेवास्य मनसि 
विकासितं प्रयच्छति ॥ ५४ ॥ 

तेनैव कुयात्पूजां स 
इति शम्भोविनिश्वयः 

ननु येवं, तत्कथं शान्तिपुष्यादौ दव्य- 
नियमः सर्वत्रेवाक्त इत्यादाङ्याह 

साधकानां बुभुक्णां 
विधिनियतियन््रितः ॥ ५५ ॥ 

सुसुक्षणां तच्वविदां 
स एव तु निरगेः । 

` ननु एवं विधिविरीषे अच्र किं निमित्तमि- 
दयशिङ्खयाह् 

कार्य विरेषमाधित्सु- 
विशिष्टं कारणं स्पृशेत् ॥५६॥ 



३४८ श्रीतत्रारोके । 

रक्तकपासतूटेच्छु- 
स्तुस्यतद्वीजपुञ्चवत् । 

सन्ति भोगे विदोषाश्च 
विचित्राः कारणेरिताः ॥ ५७॥ 

तस्येति रक्तमेव ॥ ५५७ ॥ 
मोक्षि पुनः कथिद्धिशेषो नास्तीह 

देशकाखानुसन्धान- 
गुणद्रन्यक्रियादिभिः । 

सखल्पा क्रिया भूयसी वा 
हृदयाहाददायिभिः ॥ ५८ ॥ 

बाह्यैः संकस्पजेवापि 
कारकेः परिकल्पिता । 

सुसुक्षोनं विरोषाय 
नेःश्रेयसविधि प्रति ॥ ९५९ ॥ 

ननु कथं नाम अत्र खस्पा भूयसी वा 
क्रिया विेषमाधातुं नोत्सहते इयाशङ्खयाह 

नहि बरह्मणि दीसन्ति 
बाहुल्यालपत्वदुदेशाः। 
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ननु विचित्रैः कारणैः परिकर्प्यमानापि 
क्रिया यदि अच्रन विरोषमाधत्ते, तक्किमेषां भा- 
धान्येन हृदयाहाददायिखमुक्तमिदयाशङ्याह 

चितः खातन्यसारत्वात् 
तस्यानन्दधनत्तः ॥ ६० ॥ 

क्रिया स्यात्तनमयीमूत्ये 
हृदयाहाददायिभेः । 

तस्येति खातक्यस्य ॥ 

अत एव एषां चिद्ानन्दघनमेव रूपं पूजा- 
योग्यमिदयाह 

ररिवाभेदभरद्धाव- 
वगेः श्योतति थं रसम् ॥६१॥ 

तमेव परमे धान्नि 
पूजनायापयेद्रधः । 

पतच मयेव अन्यत्र वितलोक्तमिदयाह 

स्तोत्रेषु बहूधा चैत- 
न्मया प्रोक्तं निजाङ्किके ॥६२॥ 



६५७ श्रीतन्राङोके । 

ेतैदेवोचिलय द्दोयति 

अधिदाय्य पारमाथिक- 
भावप्रसरपकारासुद्धसति । 

या परमामृतदक् लां 
तयाचेयन्ते रहस्यविद्ः ॥६३॥ 

कृत्वाधारधरां चमत्कृतिरस- 
प्रोक्षाक्षणक्षारिता- 

मास्तैमानसतः स्रभावकुसुमैः 
सखामोदसन्दोहिभिः । 

आनन्दाख्तनिभरसखहृद्या- 
नघाधेपात्रक्रमात् 

त्वां देव्या सह देहदेवसदने 
देवाचेयेऽहनिश्षम् ॥ ६४ ॥ 

नानाखादरसामिमां तरिजगतीं 
हचक्रयन्रार्पिता- 

मूष्वोष्यस्तविवेकगोरवभरा- 
निष्पील्य निःष्यन्दितिम् । 
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यत्संवित्परमागृतं मृतिजरा- 
जन्मापहं जुम्भते 

तेन तल्वां हविषा परेण परमे 
संतपयेऽदर्नि्म् ॥ ६९५ ॥ 

इति 'छोकत्रयोपात्त- 
मथेमन्तविंभावयन् । 

येन केनापि भावेन 
तपेयेदेवतागणम् ॥ ६६ ॥ 

सुद्रां प्रदशयेत्पश्चा- 
न्मनसा वापि योगतः । 

वचसा मन्रयोगेन 
वपुषा संनिवेशातः ॥ ६.७ ॥ 

कृत्वा जपं ततः सवं 
देवताये समपयेत् । 

तच्चोक्तं कतेतातच्व- 
निरूपणविधो पुरा ॥ ६८ ॥ 
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ततो विसजेनं कायं 
 बोधेकात्म्यप्रयोगतः । 

कृत्वा वा वह्गिगां मच्- 
तिं प्रोक्तविधानतः ॥ ६९॥ 

हारपीटगुरुनात- 
समर्पितनिवेदनात् । 

कुतेऽन्यस्खयमश्रीया- 
दगाधेऽम्भस्यथ क्षिपेत् ॥७०॥ 

तयेति परमाग्रतदशा । आधारो जन्मा- 
धारः । यन्नेदादिना अत्र लोकिकश्चाक्रिकवर- 
तान्तोऽपि कटाक्षितः । एतच्च प्राग्ब्याख्ययेव 

गता्मिति नेह परातिपथेन व्यास्यातम् । 

श्छो कत्रयोपात्तमथमिति परसंविद्िभ्रान्तिरक्ष- 
णम् । पुरेति नवमत्रयोदश्षाहिकादो । अन्य- 

दिति मुख्यम् ॥ ७० ॥ 
अस्य अगाधाम्भःषरक्षेपणकारणमाह् 

प्राणिनो ज्जा; पृवे- 
दीक्षिताः शम्भुना स्वयम् । 



७२ ®छो० ] षडशतितममाहिकम् । ३५५३ 

विधिना भाविना श्रीम 
न्मीननाथावतारिणा ॥७१॥ 

भाविनेति एकान्नत्रिराहिकादो वक्ष्यमाणेन ॥ 
अन्यभक्षणेन दोष इत्याह 

माजोरमूषिकायेय- 
9. (क 

ददीक्षेश्चापि भक्षितम् । 
तच्छङ्तङ्दानेन 

व्याधये नरकाय च ॥ ७२॥ 
तदुक्तं 

“ुक्तोञ्ज्चितं हि यचान्नघुच्छिषटं गुषदेयोः । 
रक्षलिक्षेपवजित्यं न देयं थख कखचित् ॥ 
गर्ते चाग्नौ जले कपे प्रकषिपेतप्रयतात्मवान् । 
अदीशितैयेदा क्तं मनत्रसिद्धिर्विनरयति ॥ 
अभक्तेस्तस्करभयं लोकिको यदि भक्षयेत् । 
वेकस्यं जायते तख दुःखितोऽ्न्येथ पक्षिभिः ॥ 
मकरैः पुत्रनाशः स्थान्मेषैस्तनयनाशनम् । 
वानरेबेन्धनं देवि लीढं वा यदि वा भवेत् ॥ 
खरोषटयोरेव दारिन्यं शुकः लोकविवधेनम् । 
सुखसोमाग्यनाश्चः खाद्ीदे मकेटवाजिभिः ॥ 

9 



३५४ ्रीतत्रालोके। ` 

बिडाङेन विरीदं याग्याधिराश्चु प्रवर्तते । 
कलहः शारिकाभिश्च करनिङ्कविशेषतः ॥ 
काकेविदेशगमनं चिद्या मरणं भवेत् । 

 आयुषोऽपि मवेद्धानिरृन्दुरो यदि भक्षयेत् ॥ 
सारमेयो यदा शुङक तदा व्याधिसथद्धवः । 
गोभिविदवेषणं जायेजम्बुकेभ्यो ध्रुवं वधः ॥ 
व्यभिचारस्तु दाराणां षराहो यदि भक्षयेत् । 
चोरेभ्यस्तु भयं. जयेन्नङरस्तु यदा सृशेत् ॥ 
दष्टमानुषयोषिद्धिना स्तिकेरुपयुञ्यते । 
तदा दुःखानि सर्वाणि प्रपरुवन्त्यपि साधकाः ॥' 

इति ॥ ७२॥ 

ननु अत्र दीक्षितादीक्षितविभागो नाम वि. 

कट्पः, सच निविंकल्पानां ज्ञानिनां न न्याय्य 

इति कथमविरोषेणेवेतदुक्तमिलयाशङ्खय आह 

अतस्तच्चविदा धवस्त- 
शङ्गतङ्गोऽपि पण्डितः । 

प्रकटं नदद कुया- 
होकानु्रहवाञ्छया ॥ ७३ ॥ 



७५ शछो° ] षड््चतितममाहिकम् । २५५ 

अत इति माजोरादिभक्षणस्य एवं परलयवा- 
यहेतुत्वात् । विदेति ज्ञानम् । प्रकटभमिति यथा 
न कश्चिदपि एवं पदयेदिद्थः । तथाते 
हि सविकल्पोऽपि खोक एवमादभ्यादिति शा- 
लीयो विधिरुत्सीदेत् । यद्रा अयं ज्ञानिनं 
प्रति विचिकित्सते शाखविरुमनेन अनुष्ठित- 
मिति ॥ ७३ ॥ 

नच एतत्निमूलमेव उक्तमिलयाह 

श्रीपन्मतमदादासखे 
तदुक्तं विभुना सख्यम् । 

तदेव आह 
सख्यं तु शङ्ासङोच- 

निष्कासनपरायणः ॥ ७४ ॥ 
भवेत्तथा यथान्येषां 

शद्ध नो मनसि स्फुरेत् । 
भाजयित्वा ततः ल्लानं 

पुष्पेणाथ प्रपूजयेत् ॥ ७५ ॥ 



३५६ श्रीतत्राखोके । 

पुष्पादि सर्वं तत्खं त- 
दगाधाम्भसि निक्षिपेत् ॥ 

तत इति नेवेयभक्षणायनन्तरम् ॥ 

आहिकाथमेवोपसंहरति 

उक्तः स्थण्डिटखयागोऽयं 
नियकमणि शम्भुना ॥ ७६ ॥ 

इति शिवम् ॥ ७६ ॥ 

श्रीमह्ररुप्रसादासादितपूजासतखसुहितमतिः । 
पशमादिकमिदं व्याचक्रे जयरथामिख्यः ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेके खण्डिरुपूजापकाशनं नाम 
षडडामाहिकम् ॥ २६॥ 



अय 

श्रीतन्रारोके । 

धीमन्मदामाहेभ्वराचायाभिनवगुप्तविरचिते 
श्रीजयरथकृतषिवेकाख्यरीकोपेते 

प्क 

सप्तविदातितममाह्किकम् । 

देवं चक्रग्योमग्रन्थिगमाधारनाथमजम् । 
अपि परसंबिदर्ेः स्पृहणीयं स्पृदणमसि नतः ॥ 

इदानीं दितीयार्धेन निद्यावरोषरूपां सिद्भाचां 
वक्तुमाह 

अथोच्यते छिद्पूजा 
सूचिता माटिनीमते ॥ १ ॥ 

सूचितेति 
'यज्ञेदाष्यासिमिक लिङ्क (26 | । ( ८। ३ ) 

इदयादिना ॥ १ ॥ 



३५८ श्रीतघ्राखोके । 

ननु अत्र कस्मा्िङ्गप्ूजायाः साक्षादेव न 
अभिधानं कतमिलयाश ङ्य आह 

एतेषामूर्ष्वशाखोक्त- 
मन्त्राणां न प्रतिष्ठितम् । 

बहिष्कुयात्ततो दह्येते 
रहस्यत्वेन सिदिदाः ॥ २॥ 

ननु एषां बहिःप्रतिष्टया # स्यादिदया- 
शङ्खम आह 

सखवीयोनन्दमाहात्म्य- 
प्रवेशवराशाटिनीम् । 

ये सिरि ददते तेषां 
बाह्यत्वं रूपविच्युतिः ॥ ३॥ 

निमित्तान्तरमप्यत्रास्तीदयाह 

किच चोक्तं समावेा- 
पूरणा भोक्रात्मकः रिवः । 

भोगखम्पव्यभाग्भोग- 
विच्छेदे निग्रहात्मकः॥  ॥ 



७ शछोऽ ] स्तविंक्षतितममादिकम् । ३५९ 

ननु निथ्रहात्मकत्वेन अस्य किं स्यादिलया- 
दाङ्य आह 

शान्तवन्यक्ियोद्धूत- 
जिघत्साव्रहितं वपुः । 

खयं प्रतिष्ठितं येन 
सोऽस्याभोगे विनकयति ॥ ५॥ 

स इति खयंप्रतिष्ठाता ॥ ५॥ 

नच एतद्युक्तिमात्रशरणमेषेयाह 

उक्तं ज्ञानोत्तरायां च 
तदेतत्परमेर्िना । 

शिवो यागप्रियो यस्मा- 
दिरोषान्मातमध्यगः॥ ६ ॥ 

तस्माद्रहस्यशाखेषु 
ये मन््रास्तान्बुधो बहिः । 

न प्रतिष्ठापयेज्ञातु 
विरोषाद्यक्तरूपिणः ॥ ७॥ 



३६० श्रीतत्राोके । 

अत एव मृतस्यार्थ 
प्रतिष्ठान्यत्र योदिता । 

सात्र शाकेषु नो कायां 
कायां साधारणी पुनः ॥ ८ ॥ 

अत एवेति बहिःप्रतिष्ठानिषधात् । अन्य. 
तरति श्रीमृस्युञ्जयादो । यदुक्तं 

श्रतिष्ठा वापि कतेव्या दग्धपिण्डे स्मश्ानके ।' 

इति । साधारणीति नेत्रमन्नादिना ॥ < ॥ 
एवमस्मदश्ेने बहिःस्थिरपरतिष्ठानिषेधात् 

चेव कार्येलयाह 

आ तन्मयतसंसिदे- 
रा चाभीषएटफरोदयात् । 

पुत्रकः साधको व्यक्त- 
मव्यक्तं वा समाश्रयेत् ॥ ९॥ 

प्रतिमा च अत्र युत्रकादिभिः किं खयमेव 
कायां न बेद्याराज्ञ्य आह 

पुत्रकेगुरुरभ्यथ्यैः 
साधकस्तु खयं विदच् । 
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यदि तस्स्थापयन्नो चे- 
` . त्तेनाप्यर्थ्यो गुरुभवेत् ॥ १० ॥ 

गुरुश्चात्र निरोधाख्ये 
कार इत्थं विभो वदेत् । 

जीवत्यस्मिन्फखान्तं त्वं 
तिष्ठेर्जीवावधीति वा॥ ११॥ 

रिद्भः च बाणणिङ्ं वा 
रलजं वाथ मोक्तिकम् । 

पोष्पमान्नमथो वाखं 
गन्धद्रव्यकृत च वा ॥ १२॥ 

नतु पाषाणजं छिद्धं 
शिष्प्युत्थं परिकल्पयेत् । 

धातूत्थं च सुवर्णोत्थ- 
वजेमन्यदिवजेयेत् ॥ १३ ॥ 

न चात्र छिद्धमानादि 
कचिदप्युपयुभ्यते । 

४६ 



३६२ श्रीतश्रारोके । 

उदारवीर्यमन्नेय- 
द्धासितं फर्दं हि तत् ॥ १९॥ 

तस्यापि स्थण्डिखायुक्त- 
विधिना छुद्धिमाचरेत् । 

मन्रापेणं तथेव स्या- 
निरोधस्तक्तयुक्तितः ॥ १९५॥ 

अमनो च तपेणं भूरि- 
विरोषादक्षिणा गुरोः । 

दीनादिवप्िविभवा- 
याग इयधिको विधिः ॥१६॥ 

सर्वष्वग्यक्तरि्धिषु 
प्रधानं स्यादकटिपितम् । 

तथा च तत्र तत्रोक्त 

टक्षणे पारमेश्वरे ॥ १.७ ॥ 

सत्रे पात्रे ध्वजे वे 
सखयम्भूबाणपुजिते । 



२२ शोऽ] सप्तर्विशशतितममादहिकम् । ३६२ 

नदीघ्रखवणोत्थे च 
नाह्कानं नापि कल्पना ॥१८] 

पीटप्रसादमन्रादा- 
वेखादिनियमो नच । 

व्यक्तं वा चित्रपुस्तादो 
देवदरुदुवणेजम् ॥ १९॥ 

अथ दीक्षितसच्छिल्पि- 
कृतं स्थापयते गुरुः । 

अथवा टक्षणोपेत- 
मूधतत्कपराभितम् ॥ २० ॥ 

पड्धिचक्रकशूखन- | 
विधिना तूरमाश्रयेत् । 

तद्छक्षणं ब्रुवे श्रीम- 
त्पिचुराखे निरूपितम् ॥२१॥ 

तरे योगः सदा शस्तः 
सिद्धिदो दोषवजिते । 



३६9 श्ीतत्रारोके। | 

स्थापयेदिति खयमेव । नो चेदिति खयम- 
ज्ञतवे सतीदयथः। असित्निति साधके पुत्रके वा। 
फलान्तं जीवावधीति वा । यदुक्तम् 

आ तन्मयत्वसंसिद्धेरा चाभी्टफलोदयात् ॥ 

इति । वाल्रमिति वल्रादावेव कतसंनिवेशम् । 
नतु पाषाणजमिति तद्धि स्थिरपतिष्ठायां यो- 
म्यमिल्या्कूतम् । अन्यद्विवजयेदिति तेन सौ- 
व्णमेव का्यमिलयथेः । नात्र शिद्भमानायुप- 
युज्यते इति, यदभिप्रायेणेव 

(सिद्धैः सेस्थापितानां तु न मानादि विचारयेत् । 

इत्यादि उक्तम् । तस्येति लिङ्गस्य । उक्तेति 

(जीवत्यसिन्फलान्तं तवं तिषटेरजीबावधीति वा । 

इति । भूरिषिरोषादिति नतु विदोषमात्रात् । 
अधिक इति निल्यात् । सूत्र इति अक्षसुतर । 
पात्र इति महति । ध्वज इति खटाङ्गादो । 
वख इति यागार्थं परिकल्पिते! मूर्धेयखण्डम् । 
चक्रङेलयावतेक्रमेण। तदेव पठति तूर इ्यादि॥ 



२४ छो० ] सप्तविंश्चतितममादिकम् । ३६५ 

दोषानेव अभिधत्ते 

जारकै्जजरे रन्धे- 
देन्तेरूनाधिके रुजा ॥ २२॥ 

युक्ते च तूरे हानिः स्यात् 
तद्धीने याग उत्तमः। . 

काम्य एव भवेत्तर- 
मिति केचिसपपेदिरे ॥ २२॥ 

जालकैरिति नवोद्धिज्नेः सृष्ष्मप्रायेः। जजर. 
रिति तेरेव चिरोद्धिन्नेः। उनाधिकेरिति ढा 
त्रिंरातः। सुजेति ्कदादिरूपया । तद्धीन इति 
जालकादिरहिते । केचिदिति प्राच्याः ॥ २३॥ 

सखमतमाह 

गुरवस्तु विधो काम्ये 
यल्लाहोषास्यजेदिति । 

व्याचक्षते पिचुप्रोक्तं 
न निय कर्मणीलयद्ः ॥ २४'॥ 

^ 



३६६ श्रीतत्रारोके । 

श्रीसिद्ातन्र उक्त च 
तूरलक्षणसुत्तमम् । 

'एकादिकचतुष्ण्डे 
गोुखे पुणेचन्द्रके ॥ २५॥ 

पद्मगोरोचनासुक्ता- 
नीरस्फटिकसंनिमे । 

एकादिपञचसद्रन्धर- 
विद्यारेखान्विते श्युमे ॥ २६ ॥ 

न रुक्षवक्रराकर- 
दीघनिभ्नसबिन्दुके । 

 ष्ष्णया वजसूच्यात्र 
स्फुटं देवीगणान्वितम् ॥ २७॥ 

सर्वं समािखेत्पज्यं 
सवांवयवसुन्द्रम् । 

गोमुखेति आकारसादहदयाय, पश्चेलादि च 
ब्णसाददयाय उपात्तम् ।- सद्वन्भेति अत्र 
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रन्धाणां सं मवादिनिगेमनहेतुत्वभावात् । 

विद्येति चतुदंश । यदुक्तं तत्र 

(आदो तावत्परीक्षेत कपाठं रक्षणान्वितम् । 
एकखण्डे हिखण्डे वा त्रिखण्डे वा सुशोमने । 
चतुष्ठण्डे गोयुखे वा पूणं चन्द्रसमप्रमे । 

पद्मामे रोचनामे वा नीरामे मोक्तिकपरमे ॥ 
प्रालामेन््रनीरामे श्वुद्धस्फटिकसंनिमे । 

वि्यारेखासमायुक्ते एकरन्पध्रे दिरन्धके ॥ 

त्रिचतुष्पश्चके वाथ कर्तव्यं शुमरक्षणम् । 

हर्षे जजेरिते कूरे यक्रे दीधे कृशोदरि ॥ 

बिन्दुभिः खचिते निम्ने न कदाचित् रतिं ई । 
ज्ञात्वा रक्षणसंशदधं कपाटं सावेकामिकम् ॥ 
तत्र चोर््वपुटे कायो प्रतिमा था मनःखिता। 
तुयाशे त॒ कृते कषेत्रे तदन्ते इत्तमारिचेत् ॥ 
एृत्तान्ते तु पुनश पुनर्मध्यं त्रिभागिक्षम् । 
तख मध्ये पुनः पदं ज्ञात्वा चक्रे यथा तथा॥ 
मध्ये देवीं च वा देवं योगिनीभिः परीतम् । 
्ष्णया वजध्रच्या च कायां चैवाङ्करपना ॥' 

इत्यादि बहूप्रकारम् ॥ 



३६८. ओतत्रारोके । 

एतदेव अन्यत्रापि अतिदिङति 

एतदेवानुसतैव्य- 
मघेपात्रेऽपि क्षणम् ॥ २८ ॥ 

तथाच आगमोऽप्येवमिव्याह 
श्रीनह्ययामटेऽप्युक्तं 

पात्रं गोसुखमुत्तमम् । 
गजकूम॑तरं कम्भ- 

वृत्तराक्तिकजाकृति ॥ २९॥ 
शक्तिकजं युद्यम् ॥ २९ ॥ 

एवं लिङ्गखरूपं बहधा व्याख्याय अक्षसूत्रं 
निरूपयति 

अक्षसूत्रमथो कुया- 
तत्रेवाभ्यचयेत्कमम् । 

वीरधातुजखोद्धत- 
 भक्तारल्सुवणंजम् ॥ ३० ॥ 
अक्षसूत्रं ऋमोल्करष्ठं 

रेद्राक्षं वा विरोषतः । 
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दातं तिथ्युत्तरं यदा 
साष्ठं यदा तद्धेकम् ॥ २१ ॥ 

तदधं वाथ पञ्चाहा 
युक्तं तत्परिकस्पयेत् । 

वीरधातुमंहाशङ्कः । जलोग्धूतं पद्माक्षम् । 
तिथयः पञ्चदश । तदधं चतुष्पथाशत् । तदर्धं 
सप्तविंशतिः ॥ 

अत्रैव उयाि दशयति 

वक्राणि पञ्च चित्स्पन्द्- 
ज्ञानेच्छाकृतिसंगतेः ॥ ३२ ॥ 

पञ्चधायन्तगं चैक्य- 
मित्युपान्त्याक्षमो विधिः । 

दाक्तितदस्रभेदेन 
तत्र दैरूप्यसुच्यते ॥ २२ ॥ 

ततो हिगुणमाने त॒ 
दिरूपं न्यासमाचरेत् । 

४ 



श्रीतत्रारोके । 

ततोऽपि दिगुणे खष्ठि- 
संहृतिहितयेन तम् ॥ २४ ॥ 

मात्रकां मारिनीं वाथ 
न्यस्येत्वदारसंमिते । 

उत्तमे तु हयी न्यस्ये- 
न्यस्य पूवं भचोदितान् ॥२५॥ 

दीक्षायां सुख्यतो मन््रा- 
स्तान्पञ्चदश्च दैशिकः । 

यदि वा तत्वभुवन- 
करामन्रपदाणेजेः ॥ ३६ ॥ 

संख्याभेदः कृते सूत्र 
तं त न्यासं गुरुश्वरेत् ¦ 

कृत्वाक्षसूत्रं तस्यापि 
सवे स्थण्डिटवद्धबेत् ॥ २३७ ॥ 

पूजितेन च तेनैव 
जपं कुयादतन्दरितः । 
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विधिरुक्तस्त्वयं श्रीम- 

न्माटिनीविजयोत्तरे ॥ ३८ ॥ 
चक्रवद्गमयस्ेत- 

दयहक्ति स जपो भवेत् । 

यदीक्षते ज॒होयेत- 

दोधाभो संप्रवेशनात् ॥ २३९॥ 

पथचधेति वक्रपथकस्य चिदादिशक्तिपथचकेन 

युणनात् पञ्चविंशतिभेवतीदयथः । देक्यमिति 
उपाध्यतीतमेकं रूपमिलथंः । तद्धि दिविध- 
मादावुपाधीनामनु्टासात् अन्ते च उपाधीनां 
प्रशामयोगत इति । एवं सप्तविंरातिः। उपा- 

न्तेति पथारदक्षात्मनोऽन्लयस्य अक्षसूत्रस्य 
समीपवतिंतवात् । तत्रेति सतविंशतौ । द्वियण- 
माने इति चतुष्पथाशदास्मनि । दिरूपमिति 
शक्तिशक्तेमदात्मकम् । ततोऽपि दिये इति 
अष्टात्तरशतात्मनि । खशारेति पथाशत्। उत्तमे 
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इति पश्चदशोत्तररातात्मनि । दइयीमिति मा- 
तकामाणिनीरूपाम् । पूर्वमिति सपतदशाहिके । 
यदुक्तं तत्न 

“पिवन्यादष्टक चाल्ञादिकं ष्र् परा तथा ॥ (४०) 

इति, पञथदद एते स्युरिति । यदि वेति 
पक्षान्तरे । उक्त इति एकान्नविंशे पटङे । य- 
दुक्तं तन्न 

(तदानेन विधानेन श्रडयोदक्षमारिकाम् । 
मणिमोक्तिकशङ्कादिपमाक्षादिविनिमिताम् ॥ 

 हेमादिधातुजां बाथ शताधोक्षमितां बुधः । 
यथा खबाहूमात्रा खाद्रलथाढृतितां गता ॥ 

तां शृत्वा समारभ्य गन्धधूपाधिवासिताम् । 
पूजयित्वा इलेशानं तत्र शक्ति निवेशयेत् ॥ 
्रलेकशचरेद्रीजे पराबीजपुटान्तगम् । 
्स्पुररक्षान्तमेकसिन्नाधक्षे विनियोजयेत् ॥ 

आणे व्यापकं भूयः सर्वाधिष्ठायकं सरत् । 
द्विविधेऽपि हि बणोनां मेदे विधिरयं मतः ॥ 

` द्वितीये व्यापकं वणं द्वितीयं पूर्ववभ्यसेत् । 
 ठतीयादिषु वर्णेषु फान्तेष्वप्येवमिष्यते ॥ 
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ततः शक्तिमनुस्मृत्य सुत्राभामेकमानः ¦ 
अश्षमध्यगतां इयोदकषयत्रप्रसिद्धये ॥ 
चक्रवद्धमयन्नेतदयदेवात्र प्रभाषते । 
तत्सव मन्रसंसिद्धये जपत्वेन प्रकर्पते ॥ 
होमः खयादीश्िते तददद्यमानेऽ्र वस्तुनि ।' (१९।८२) 

इति ॥ ३९ ॥ 

इदानीसुक्तेऽपि पात्रस्य लक्षणे तद्धेदोपद्- 
दनाय पक्षान्तरमाह 

अथवाघेमहापात्ं 
कुयोत्तञ्चोत्तरं परम् । 

नारिकेरमथो बेस 
सोवणं राजतं च वा ॥ ९० ॥ 

तस्याप्येष विधिः सर्वः 
प्रतिष्ठादो प्रकीर्तितः । 

तचिष्कम्परसेः पूर्णं 
कृत्वास्मिन्पूजयेक्रमम् ॥४१॥ 

निष्कम्परसेरिति वीरसन्धिभिः पञथाभ्रता- 
दिभिर्यिथः ॥ ४१॥ 
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अत्र इतिकतेव्यतामाह 

अधोमुखं सदा स्थाप्यं 
पूजितं पूजने पुनः । 

तत्पात्रसृन्पुखं तच 
रिक्तं कुयान्न तादृशम् ॥ ४२॥ 

पूजान्ते तद्रसापूणे- 
मात्मानं प्रविधाय तत् । 

अधोुखं च संपूज्य 
स्थापयेत विचक्षणः ॥ ४२ ॥ 

पूरजितमिति पात्रविदयादिना । परजने इति 
यथेष्टमन्रादेः । तादशमित्युन्मुखम् ॥ ४३ ॥ 

तत्तच्छाखरोदितानि प्रूजाधारान्तराण्यपि द्. 
दयितुमाह 

खद्रं कृपाणिकां यद्या 
कतरी मकुरं च वा । 

विमरं तत्तथा कुया- 
चछीमत्कारीमुखोदितम् ॥४४॥ 
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श्रीभैरवकुटेऽप्युक्तं 
कुटपवप्रपूजने । 

स्थण्डिटेऽमो पटे णिहि 
पात्रे पद्मेऽथ मण्डरे ॥ ४९५ ॥ 

मूत घटेऽखरसंघाते 
धटे सूत्रेऽथ पूजयेत् । 

सेन सवेनोपचारेण 
©= ® (५५ 

सङ्रं वज॑याद्ति ॥ ४६ ॥ 

खन खेनेति रृहस्थाद्युचितेन । यदुक्तं 

"गृहे गदोदधवैद्रेन्येः उमश्चाने च तदुद्धमैः । 
विधिवत्पूजनं कायं श्रवरं न समाचरेत् ॥ 

इति ॥ ४६ ॥ 

ननु किमनेकेः स्थण्डिरादिभिः प्रूजाधारे- 
रिलाङ्ं गभी विषयविभागं दशेयति 

यथाप्सु शान्तये मन्रा- 
स्तददखादिषु धुवम् । 
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रातरच्छेदादिकतौरः 
काम्योऽतः सङ्रोज्डितः ॥४.७॥ 

अत इति एषां प्रतिनियतकारितात्, तेन 
शान्तिकामो जर एव प्रजां विदध्यात्, न 
अखरादाविति ॥ ४७ ॥ 

ननु एवमकामस्य पुनः किमेभिबेहृभिरि- 
ल्ाशङ्खय आह 

अकामस्य तु ते तत्त- 
सस्थानोपाधिवशाद्भूवम् । 

पाराकतनसंञ्यद- 
 तत्वाप्यायादिकारिणः ॥५८॥ 

अथवा पुस्तकं तार- 
महःशाखक्रमोम्भितम् । 

सुद्यदं दीक्षितञ्ृतं 
तत्राप्येष विधिः स्मृतः ॥४९॥ 

अथवेति पक्षान्तरे । तादथहःशाखक्रमो- 
म्भितत्वेन च अस्य सर्वसहत्वात् सवेकमेखपि 
आयुयुण्यं कटाक्षितम् । कृतमिति छिखितम् ॥ 
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एवं सिङ्गखरूपमभमिधाय, प्रूजाभेदममिधा- 
तुमाह 

इत्थं सखयंप्रतिष्ठेषु 
यावयावस्सितिभेवेत् । 

विभवेस्तपणं शुदि- 
स्तावदिच्छेदवजनम् ॥ ५० ॥ 

अत एव यदा मूरि- 
दिनं मण्डटकत्पनम् । 

तदा दिने दिने कुया- 
हिभवेस्तपणं बहु ॥ ५१ ॥ 

प्रतिष्ठायां च सवत्र 
गुरुः पूर्वोदितं परम् । 

सतत्वमनुसन्धाय ` 
संनिधि स्फुटमाचरेत् ॥ ५२ ॥ 

विच्छेदवजेनमिति विच्छेदं परिवज्यं अवि- 
 च्छिन्नभिदयथः । अत एवेति अविच्छेदेन तष- 
णादेः कायत्वात् ॥ ५२ ॥ 
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ननु 

(आ तन्मयत्वसंसिद्धेरा चाभीष्टफलोदयात् । 
पत्रकः साधको व्यक्तमव्यक्तं वा समाश्रयेत् ॥'(९ शो०) 

इद्यायुक्त्या तत्तदभीष्टसिद्धिपयेन्तं पुत्रकादीनां 
िङ्गादिसमाश्रयणसुक्तम्, अनन्तरं पुनरेभिः 
किं कार्यमिदयााङ्खय आह 

सिद्धे तु तन्मयीभावे 
फठे पुत्रकसाधकेः । 

अन्यस तद्भयादन्य- 
तरस्मे तत्समप्यैते ॥ ५३ ॥ 

तस्याप्येष विधिः सवे- 
सतदखमे त॒ सवेथा । 

अगाधेऽम्भसि तस्क्ेप्यं 
क्षमयित्वा विसज्य च ॥९४॥ 

इलयेष खप्रतिष्ठान- 
विधिः रिवनिरूपितः। 

परप्रतिष्ठिते रिद 
बाणीयेऽथ खयंमुवि ॥ ५९५९ ॥ ̀  
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सवैमासनपक्षे प्राड्- 
न्यस्य संपूजयेत्करमम् । 

एवं तत्समर्पणे योग्यश्चेत् कथिन्न रब्थः, 
तदा तैः किं का्थमिदयाराज््य आह तदङाभ 
इति। खवम्भुवीयथोदिधिनिरूपित इति, तदे 
वाह सर्वमिति ॥ 

ननु खयम्भ्वादयो हि शुद्धादशुद्धाद्ा अध्व- 
मध्यादवतीणोः तत्कथमत्र इदं सवांध्वोत्तीणं 
संप्रूजयेदिव्याशाङ्खय आह 

श्ुदाश्युदाध्वजाः सरवे 
मच्राः स्वः हिवान्तकः ॥०५६॥ 

अध्वा चेहासने प्रोक्त 
स्तत्सर्वत्राचयेदिदम् । 

आवाहनविषष्ठी त॒ 
तत्र प्राग्वत्समाचरेत् ॥ ५ ॥ 

नच एतुक्तिमात्रसिद्धमेवेद्याह् 

उक्तं तन््ेऽप्यघोरेरो 
खच्छन्दे विभुना तथा । 



२८० ` श्रीतत्रारोके | 

अथवा प्रलयह्ं प्रोक्त 
 मानाधोधेनियोगतः ॥ ९५८ ॥ 

कृत्वे मण्डलं तत्र 
समस्तं कममचयेत् । 

प्रोक्तमानेति 

(वमख त्रिहस्तयः `" `` "^ "^. ॥ 

इव्यायभिहितस्य च्चिहस्तत्वादेः ॥ 
एतदेव उपसंहरति 

बहूप्रकारभिन्नस्य 
लि्कस्याचां निरूपिता ॥९९॥ 

इति रिवम् ॥ ५९ ॥ 

बहुभेद मङ्धिलिङ्खरूपसं विन्निरूपणाचतुरः। 
सपर्शे व्य्णोदाद्िकमेतज्यरथाभिख्यः ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेके लिङ्गाचाभरकारानं नाम सपत्विंश- 
माहिकम् ॥ २७ ॥ 








